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fOORREDE. 

B innen eene maand tijds is de eerste uitgave van 

Professor Broussais Lessen over den Braakloop uitver¬ 

kocht en eene tweede noodzakelijk gemaakt. Dit is of 

een bewijs van nieuwsgierigheid, of een teeken van bij- 

val, althans zeker van belangstelling in het willen ver¬ 

nemen van de denkbeelden eens grooten Geneeskundigen 

over den geesel, die sedert ook on& Vaderland en mijne 

geboorte- en woonplaats vreeslijk bezoekt. Dadelijk na 

’t verschijnen van mijne vertaling heb ik den Heere 

Broussais geschreven, hem mijn werk medegedeeld en 

verzocht te mogen worden onderrigt, of Zijn Hoog Ge¬ 

leerde steeds bleef volharden hij zijne begrippen over de¬ 

ze vreemde ziekte, en bij zijne geuite meening omtrent 

de Geneeswijze. Onder dagteekening van 22. Augustus 

ll. berigtte de Hoogleeraar mij even vriendelijk, als ik 

zulks van een waarlijk-kundig man kon verwachten, dat 

hij met belangstelling en. genoegen gezien had de door 

mij uitgegeven vertaling van zijne Lessen ; dat hij later 

de daarin uitgedrukte beginselen breeder ontwikkeld en 

in een afzonderlijk uitgegeven en aan mij ook afgezon¬ 

den (doch zeker op den Post verloren geraakt, mij 



niet ter hand gekomen') werkje aan het publiek mede¬ 

gedeeld had. Bij die gelegenheid merkte mij intusschen 

de Professor op, dat hij voortging, de heste vruchten 

van zijne geneeswijze in ’i Hospitaal Val-de-Grace, te 

Parijs, in te oogsten, en dat hij niemand raden zou , 

geloof ie hechten aan hetgeen de Nieuwsbladen dienaan¬ 

gaande nadeeligs en logenachtigs ruchtbaar maakten. Als 

zoodanig beschouw ik het Artikel geplaatst in ’i Jour¬ 

nal des Be'bats van den 27. Julij jl., en waaruit waar¬ 

schijnlijk ontleend is A geschrijf voorkomende in ’i Alge¬ 

meen Nieuws- en Advertentie-Blad van den 4. Augustus 

daaraanvolgende. Een-ieder nu denke ten dezen opzigte, 

gelijk hij goedvindt ; ik, voor mij, helijde openlijk de 

Leer van Broussais toegedaan te zijn, en, zou, mogt 

mij de ziekte aantasten, op geene andere wijze dan de¬ 

ze wiilen behandeld worden. Reeds heb ik vele Cbolera- 

lijders onder ’l oog gehad, maar tot dusverre nog geene 

uitsluitend zien behandelen naar de in deze bladen voor* 

geschreven wijze. Is dit op Rede steunende overtuiging, 

of wel vooroordeel en halftarrigheid der Medische Fa¬ 

culteit? Als Heelmeester is mij dit in zeker opzigt on¬ 

verschillig, maar ik kan toch niet nalaten, hierover hij 

dezen Tweeden druk mijn leedwezen te kennen te geven ; 

doch daarbijMijve ’tdan ook; elk moet weien, wat hem 

te. doen staaf; ik heb 3 i mijne gezegd. 

BREDA, 

den 3. September, tB32. 

TOP S. 



EERSTE LES 

(den 18. April.) 
r 

Mijne Heeren! 

Advorens aan te vangen, wenschte ik gaarne te 

weten, of gijl. verlangt, dat ik u mijne denkbeelden 

over den Aziatischen Braakloop in ééne zitting bloot leg- 

ge, dan wel of ulieden twee zittingen aangenamer zul¬ 

len zijn? 

(Al de Studenten roepen; twee zittingen! twee zittin¬ 

gen!) 

Welnu, ik zal aan uw verlangen voldoen; in de zit¬ 

ting van beden zal ik spreken over de ziekte ; en die 

van morgen zal aan de geneeswijze, of manier harer 

behandeling, toegewijd wezen. 

Mijne Heeren, de ziekte, tot welker nasporing wij thans 

vereenigd zijn, noemt men Cholera-morbus ; dezen naam 

ontleent zij van eene andere ziekte, welke men zoo heet, 

omdat de lijders veel gal braken. 

Deze benaming is haren oorsprong verschuldigd aan 

die tijden , waarin men alle ziekten aan de vochten toe¬ 

schreef; het vocht, dat zich het meest bij den lijder ont¬ 

lastte , of waarvan de ontlasting de ziekte scheen op te 

lossen, gaf den naam aan de ziekte-zelve ; dit stelsel 

werd dat der humoristen genoemd. 

I 
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hi den sporadischen Cholera-morbus beeft er een# 

groote afscheiding der gal plaats ; hieraan is zij haar 

naam verschuldigd , van het Grieksche woord (cholè) 

gal, en van het Latijnsche woord morbus, ziekte; zoo- 

dat de oorspronkelijke heteekenis niets anders aanduidt, 

dan galziekte, of ziekte der gal, 

De menigvuldige ziekteverschijnselen, bij deze kwaal 

voorkomende, en de veelvuldige Epidemiè'n, sedert een 

geruimen tijd in de luchtstreken onder den Equator of de 

linie heerschende, hebben deze naam ook tot ons over- 

gebragt ; en het is die zelfde ziekte, die thans binnen 

onze muren heerscbt. 

Denkelijk heeft deze Epidemie meermalen in vroegere 

tijden gewoed; het is zelfs waarschijnlijk, dat die af- 

schuwelijke pest, die in de veertiende eeuw (in 134-8) 

bijna een derde gedeelte van het toen bestaande men- 

schelijke geslacht deed dmkomen, dezelfde ziekte was; 

en zij heeft werkelijk eene groote overeenkomst met 

dat, wat van de Zwarte koorts verhaald wordt. 

Wat hiervan zij, de Cholera-morhus was in onze 

luchtstreken vergeten ; men las wel van tijd tot tijd in 

de nieuwsbladen een artikel over de vernieling, welke 

zij te Calcutta, of in andere steden der Indien, of in de 

Levant had aangerigt; doch hierbij bepaalde het zich 

ook; en ’twas dus alleen eene zaak, die onze nieuwsgie¬ 

righeid bezighield. 

De Engelschen, die belangrijke kantoren in de Oost- 

Indien hebben, bragten deze ziekte echter niet in En¬ 

geland; ook de weinige Franschen , die zich daar bevin¬ 

den , bragten baar even min over. 

Ik weet niet, of dit daaraan moet worden toegeschre¬ 

ven, dat de gemeenschap steeds over zee plaats had; 

evenmin als ik weet, of de voeding, of de zuivere zee¬ 

lucht, gedurende de reis, de oorzaken der ziekte, wel- 



ke deze dan. ook zijn mógen , vernietigde; maar zeker 

is het, dat die ziekte hare bakermat niet verliet. De 

Kussen bragten haar te lande over,, door hunne ge¬ 

meenschap met Persië en de Indien, als met welke 

landen de Engelschen zooveel zaken doen. Deze ziek- 

te heeft kenbaar hunne legers gevolgd , tot in Europa, 

Zij bragten ze te Warschau ; vanhier verspreidde zij 

zich , zonderdat men duidelijk haar spoor konde vol¬ 

gen ; zij vertoonde zich in onderscheidene gewesten van 

Duitschland, en in al die Provinciën, die in de nabij¬ 

heid van Turkije liggen , zoo als Hongarije en Oosten¬ 

rijk; in een woord, zij breidde zich hevig in al de 

noordelijke en westelijke gedeelten van Europa uit, en 

overal deed zij zich met die zelfde hevigheid op, die 

haar in de warmere luchtstreken kenmerkt. 

Deze laatste omstandigheid heeft een duidelijk onder- 

scheidings-kenmerk veroorzaakt tusschen den Cholera- 

morhus en de geele koorts; welke laatste nimmer de 

koudere landen aandoet, of er zich alleen vertoont, om 

spoedig weder te verdwijnen, zonder zich verder voort 

te planten. 

En werkelijk heeft de geele koorst eene voedingstof, 

de warmte namelijk, noodig, eenigzins verzeld van moe¬ 

rassige uitdampingen. De Cholera-niorbus schijnt van 

deze noodzakelijkheid vrij te zijn. Zij heeft geen een 

land ontzien, en, door alle jaargetijden heen, het 

menschdom aangetast. De Cholera-morhus eindelijk ook 

in onze luchtstreek overkomende, heeft zich eerst in En¬ 

geland vertoond; het schijnt, dat de Zee den overtogt 

niet belette ; trouwens men moet bekennen , dat de over¬ 

togt van het vaste land van Europa naar Engeland 

ook weinig beduidt, in vergelijking met den overtogt 

van de Oost-Indiën naar Engeland of Frankrijk. 

Dit alles geef ik ulieden alleen op als bespiegelingen , 
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geschikt, om tien geest tot onderzoek op te wekken, en 

niet om de zekereî wijze van voortplanting dezer ziekte 

te willen bepalen. 

Naar men gelooft, is de Cholera-morbus in onder¬ 

scheidene steden van Suitschland voorafgegaan door 

een catharrus convulsivus (zenuwaclitige sinking-ziekte), 

waaraan men in Frankrijk den naam van Grippe geeft. 

Het daarop volgende jaar vertoonde zich de geesel der 

Cholera daar, waar de Grippe geheerscht had. De per¬ 

sonen , die den loop der Cholera en hare voorteekenen 

nagingen, en van alles aanteekening hielden, besloten , 

dat, daar bij ons verleden jaar de Grippe heerscbte, 

wij dit jaar door de Cholera zonden worden aangetast 

In dit Militaire Ziekenhuis hebben wij wel voorloo- 

pige kenmerken van deze vooronderstelling ondervon- 

tien, doch niet den catharrus convulsivus of Grippe [want 

ik moet u bekennen , dat wij in het aflgeioopen jaar 

wreinig den catharus convulsivus te behandelen hadden , 

zoodat ik bijna aan het bestaan der Grippe twijfelde] ; 

doch wij zagen, omtrent vijf weken vóór de uitbarsting 

der Cholera, zich eene groote gevoeligheid van maag en 

darmkanaal, of van het spijsverterïngstelsel ontwikkelen; 

wij zijn verpligt geweest, aan vele, bijna herstelde, lij¬ 

ders minder voedsel toe te dienen; en eenige inwendige 

revulserende middelen, welke wij in CatharreJe ziekten 

of longontstekingen toedienen , vaarwel te zeggen. 

Wij beproefden in de Peripneumonia de toediening 

van den tartarus stibiatus (braaksteen) ; en inliet felste 

van het wintergetijde ondervonden wij werkelijk van 

deze geneeswijze gelukkige gevolgen; doch eensslags be¬ 

merkten wij, dat het onmogelijk was, slechts een grein 

van dit middel aan sommige lijders toe te dienen, zon¬ 

der in het verteringstelsel hevige toevallen te weeg te 

brengen. Velen wierpen den tartarus stibiatus spoedig 



uit, en werden door stuipaclitige aandoeningen der maag 

aangetast ; anderen, en twee dezer lijders in liet bijzon¬ 

der ,bleven bijna zonder polsslag gedurende een tijdverloop 

van zestien dagen ; zij bevonden zicli in dienzelfden toe¬ 

stand, waarin gijl. de C/io/am-lijders ziet, uitgezonderd, 

dat zij niet geheel zonder polsslag waren ; doch zij ge¬ 

voelden zich verregaande in hunne geestvermogens ver¬ 

minderd; hunne oogen waren rood, de ledematen koud, 

met afwisselenden pols ; zij braakten, en hadden hierbij 

veelvuldigen stoelgang. 

De ziekte week voor de ontsteking-werende genees¬ 

middelen, doch de lijders bleven lang koud; ik beken 

u, dat deze opmerking niet weinig toebragt, om mij 

omtrent de wijze van behandeling der thans bestaande 

Epidemie te bepalen, toen deze zich hier in het Zieken¬ 

huis onverwachts openbaarde. 

Weinig tijds hierna werd er een lijder ingebragt, bij 

wien men bijna geen polsslag voelde: ruime aderlating 

werd te werk gesteld ; en nu ontdekten wij bij hem 

het aanwezen eener longontsteking, warrop men gee- 

ne gedachten had, toen de pols in eenen bijna stil- 

staanden toestand was. Velen onder uiieden w7aren oog¬ 

getuige dezer opmerking. 

Ziedaar dus eenige voorloopige kenmerken, die schij¬ 

nen aan te duiden , dat de irritabiïiteit of prikkelvat- 

baarheid der spijsverterings-werktuigen vermeerdert; on¬ 

der welken invloed, of door welke oorzaken deze 

verhooging plaats heeft, is niet gemakkelijk te bepalen- 

Laat ons nu overgaan tot de nadere ontwikkeling en 

opheldering der thans heerschende Epidemie. 

Geheel onverwacht brak zij te Parijs, onder de min- 

der-gegoeden, zelfs onder de behoeftigste klasse van 

menschen uit. De eerste Cholera-lijders werden in 

het Hotel-Dieu gebragl; drie dagen later hrak zij in 

Val-de-Grdce, dit Militaire Hospitaal, uit. 
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Zij verscheen te geiijker tijd in het eerste Hospitaal, 

en in een ander, Gros-Caïllou genaamd; het juiste tijd¬ 

stip is, geioof ik , den 26. Maart; den 29. eerst ontdek¬ 

ten wij ze in dit Militaire Ziekenhuis. 

Herinneren wij ons, wat ik over de wijze van uitbrei¬ 

ding zegde; het komt mij voor , dat er geene wezenlijke be¬ 

smetting bestond, doordien de personen, die er de eer¬ 

ste voorbeelden van opïeverden, zeker niet in aanraking 

waren geweest met hen, die uit Engeland waren 

overgekomen ; dit ten minste is niet aannemelijk. 

Wat hiervan zij, thans zal ik u de waarheden bloot 

leggen, welke ik omtrent de manier van voorplanting 

erken. 

Geen twijfel, of deze ziekte ontwikkelde zich bij per¬ 

sonen, die geene gemeenschap met Clwïera-lijders gehad 

hadden. De ziekte openhaart zich te schielijk, om door 

een vaartuig overgebragt te kunnen zijn ; was zij op de¬ 

ze wdjze overgebragt, dan zou men het w7eten; het zou 

dan te Calais, of in eene andere zee-haven, alwaar een 

Cholerische lijder in een huis opgenomen was, moeten 

geweest zijn, en die de ziekte aan andere, in dit huis 

zich bevindende, personen, bad medegedeeld. Wel nu; 

deze daadzaak is in het geheel niet bewezen , niets van 

dien aart is hieromtrent bevestigd. 

Intusschen, hoezeer de eerste lijders hunne besmet- 

ting (infectie) niet van anderen schijnen ontvangen te 

hebben, is het echter bewezen, dat zoodra zij in een 

huis zich openhaart, zij meestal onderscheidene perso¬ 

nen aandoet ; zelfs ken ik geen huis, alwaar zij zich tot 

ee'n enkel persoon bepaalde; ik geloof wel, dat dit ech¬ 

ter zijn kan; doch ik ken vele voorbeelden van het te¬ 

gendeel ; wordt men in een huis hij een Cholera-lijder 

geroepen, de eerste en tweede daarop volgende dagen 

zijn er wederom twee , drie of vier lijders. Dit zou doe» 
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geiooven, dat er infectie of eene soort van miasma Le* 

stond, en inededeeling der ziekte plaats heeft van den 

lijder aan die personen , die hem verzorgen. 

Doch van den anderen kant kan men personen, in 

een zelfde huis wonende, beschouwen onder de zelfde 

invloeden, en bij gevolg de ziekte krijgende zonder eeni- 

ge besmetting; dit is mogelijk; doch men ziet de Cho¬ 

lera uitbreken op onderscheidene verdiepingen, bij ver¬ 

schillende Familiè'n, en wier levens- en voedingswijze 

ook zeer verschilt, zoodal het voorkomt, of zulke hui¬ 

zen iets bijzonders in zich bevatten , geschikt, om de 

voortplanting der ziekte te bevorderen 

Echter moet men bijzonder op de zedelijke of ge¬ 

moedsaandoeningen letten. Lieden, welke eene hevige 

schrik bevangt bij het zien van Cholera-}ijders, worden 

hierdoor ten sterkste tot de ziekte voorbeschikt. ïk zal 

u een in het oog loopend voorbeeld aanbalen van een 

beroemd en voornaam vreemdeling, wiens naam ik ech¬ 

ter niet gaarne openbaar zou maken. 

Deze Persoon bad op de Kaart den loop en vorderin» 

gen der ziekte nagegàan ; bij liet sedert achtien maan¬ 

den, meermalen sweeks, zijn’ geneesheer komen, om 

hem den weg te doen opmerken, welken de Cholera ge¬ 

nomen bad ; bij hield zich steeds bezig, om te bereke¬ 

nen , op welken tijd de ziekte die of die plaatsen zoude 

aandoen, en eindelijk , wanneer zij zich in Frankrijk 

zoude openbaren. De Cholera bij ons uitgebroken zijn¬ 

de, zeide deze vreemdeling: thans is de Cholera ta Pa. 

rijs; geen twijfel, of ik wrord er door aangetast; dage¬ 

lijks onderzocht bij naar bet getal nieuw e lijders, en 

naar bet aantal sterfgevallen ; echter ondervond hij nog 

geen het minste kenteeken. Eindelijk w erd deze vreem¬ 

deling door de voorloopige diarrhsa dezer ziekte aange¬ 

tast ; van het begin af werd bij behandeld T en niets 
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ik on den loop der ziekte stuiten! Dit is dus eene daad¬ 

zaak , waarvan ik ooggetuige was : want ik werd met 

zijn geneesheer bij den lijder geroepen. 

Andere voorvallen van dien aart zal ik u aanhalen : 

nog gisteren ondervond ik een dergelijk geval met een 

lijder, wien ik behandeld had, met eene maagdarmont- 

steking, die zeer hevig was, doch zeer goed gene¬ 

zen werd ; deze persoon was lievig voor de Cholera be¬ 

vreesd; hij bezoekt een’ zijner vrienden, die door de 

ziekte aangetast was , doch werd niet bij hem toegela- 

ten, maar vond heel het huisgezin in tranen en met ont¬ 

stelde gezigten. Welnu; hoezeer hij bijna niet in huis 

geweest was , werd hij echter op dit oogenblik door de 

Cholera aangetast, en heden , geloof ik, dat hij sterven¬ 

de ligt. 

Het schijnt, dat er in de manier van voortplanting 

dezer ziekte in het oogloopende bijzondere omstandig¬ 

heden plaats hebben. 

Men zou denken, dat de lucht haar overbrengt ; doch 

hoe dit aan te nemen, wanneer men ziet, dat de Cholera 

zich over eene vallei verspreid beeft, een dorp aantast, 

en bet naastgelegen dorp vrij blijft, en zich niet door 

middel der inwoners verspreidt, die onophoudelijk van 

het eene naar het andere dorp gaan, en dat zij, die on¬ 

gestraft den zetel der besmetting of ziekte bezochten , 

op hunne beurt er van aangetast worden ; als eindelijk 

de ziekte zich in het vrij geblevene dorp vertoont? Deze 

ziekte heeft werkelijks iets buitengewoons in haren loop, 

hetwelk al de aandacht der geneesheeren verdient; en 

al deze daadzaken in aanmerking nemende, weet ik 

niet, of ik al dan niet de (Infectio, intoxicatie) rnede- 

deeling der ziekte door eene soort van miasma moet 

aannemen. 

Wat het wezenlijk contagium of overgang van de*% 

I 
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eenen persoon tot den anderen betreft, indien men die 

soort bedoelt, zoo als kinderziekte of schurft, de¬ 

ze is onaannemelijk, daar zij niet voor inenting vatbaar 

is; want er zijn lieden, die zicli met het bloed van Cho- 

Zem-lijdcrs ingeënt hebben ; anderen hebben het genut¬ 

tigd; sommigen hebben er hunne kleederen mede be¬ 

sproeid; zelfs zijn er, die den moed gehad hebben, om 

naast CAo/em-lijders te gaan leggen; men heeft al die 

soorten van proeven in het werk gesteld, zonder dat 

zij, die ze uitvoerden, door de Cholera besmet werden. 

Eene waarheid blijft het, dat personen, die deze 

soort van proeven nemen, veel moed bezitten ; want had 

men hiertoe lieden genomen van een’ vreesachtigen aart, 

of, tegen hun wil, hun de Cholera ingeënt, dan twij¬ 

fel ik niet, of zij hadden de ziekte gekregen. 

Ik denk dus, dat alleen menschen met een vast en 

moedig karakter onverlet zulke proeven hebben kunnen 

nemen , en dit verdient opmerking, om zijne bijzonder¬ 

heid. Men heeft in een thans uitgekomen Werk over 

eene soort van cholerischen dampkring gesproken , die 

zich tot eene stad of dorp, zelfs tot dit of dat huis 

zoude bepalen ; doch het aan wezen van zulk een7 damp¬ 

kring kan niet bewezen worden. Iets is zeker, en dat is, 

dat er eene soort van voorbeschiktheid bestaat ; en hier¬ 

omtrent zullen wij thans bepaaldelijk nadere onderzoekin¬ 

gen doen. [Hier verdubbelt de oplettendheid der aanwe¬ 

zigen.] 

VOORBESCHIKTHEID TOT DE CHOLERA. 

Door al de rapporten van de Fransche geneeshee- 

ren, die den moed hadden , om zich tot onderzoek naar 

die landen te begeven, waar de Cholera heerschle , 

is het ons gebleken, dat elke ontstemming van belang 



10 

40 bet spijsverteringstelsei, door de Cholera gevolgd 

wordt, wanneer de ziekte op dat oogenblik heerscht; 

en dat diezelfde misbruiken van spijs of drank ongestraft 

plaats hebben, wanneer de Cholera niet woedt. 

Doch welke zijn deze ongesteldheden? Men dient 

dit te bepalen ! De voornamen zijn de diarrhea en indï- 

gestio ; alle personen met buikloop in den tijd, dat de 

Cholera heerscht, gekweld, kunnen hierdoor cholerisch 

worden aangetast. 

Echter zijn er voorbeelden, dat personen oogschijn- 

lijk welvarende, en zonder dat hunne maag of ingewanden 

ontsteld waren, zonder eenige voorloopige kenteekenen, 

door de Cholera werden aangetast; en deze door de al¬ 

leen aan haar eigene verschijnselen zich deed kennen; 

doch deze gevallen zijn zeer zeldzaam. 

Gewoonlijk hebben er menigvuldige buikontlastingen 

plaats, doch in weinig hoeveelheid, en die weinig hinde" 

ren; doch deze ontlastingen worden welhaast gevolgd 

door die aan "den braakloop eigen en zeer kenne¬ 

lijk zijn; zoodat de eerste voorbeschikkende oorza¬ 

ken bestaan in diarrhea en indigestio ; de verouderde ir¬ 

ritatie van het verteringstelsel, welke men een’ geruimen 

tijd bij zich kan dragen, doch vooral de hebbelijke diar¬ 

rhea , zijn e'e'ne der oorzaken, die ons het meest ge¬ 

schikt maken voor de Cholera. 

Eene andere voorbeschikkende oorzaak is de schrik 

of angst voor de ziekte; reeds baalde ik hier voorbeel¬ 

den van aan , en er bestaan nog vele, welke ik ken. 

De dronkenschap: Lieden, die zeer gezond waren, en 

zich aan dit misbruik schuldig maakten, waren ’sande¬ 

rendaags door de Cholera aangetast; zonderdat er bij hen 

tevoren indigestie bestond ; dit moet men opmerken, 

anders zou deze omstandigheid bij de vorige te buis 

belmoren. 
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Eene andere voorbeschikkende oorzaak is de bijslaap ; 

een mijner Collega’s, Leeraar in dit Ziekenhuis, deed 

mij onderscheidene studenten kennen , die een Bordeel 

bezoeht hadden , en daags daarna door de Cholera wer¬ 

den aangetast. De waarnemers der ziekte , hetzij te War¬ 

schau^ in Rusland en andere landen komen hierin over¬ 

een. Het is dus zeker, dat men na den bijslaap in eene 

voorbeschiktheid tot de Cholera is. 

Andere voorbeschikkende oorzaken bestaan bij die lij¬ 

ders, die op het punt zijn, om van maag of darmziek" 

ten hersteld te worden ; deze zijn er allen vatbaar voor ; 

doch wij hebben niet op kunnen merken, dat dit eene 

der sterkst werkende oorzaken wTas ; ten minste wij 

hebben bij hen de Cholera kunnen voorkomen, door 

liet doen in acht nemen van eene strenge dieet; en ik 

geloof dus, dat zij alleen door misbruik van spijs en 

drank , dat maar al te veel plaats heeft, zich in den 

staat van voorbeschiktheid stellen. 

Wij zullen hier nog als voorbeschikkende oorzaak bij 

voegen, die, welke wij opmerkten bij lieden, die sedert 

lang aan zwaardere ziekten leden ; die hebben wij bij 

ondervinding; want vele van onze oude zieken , en die 

reeds volkomen hersteld waren, hetzij van intermit¬ 

terende koortsen, hetzij van maagdarm-ontstekingen, 

kwamen terug met de Cholera: en deden wij bij de 

meeste lijders onderzoek naar de voorafgegane ziekten, 

dan bevonden wij, dat deze in het spijsverteringstelsel 

te huis behoorden. 

Ook merkten wij vele lijders op, die uit het leger vran 

bet Noorden kwamen , en eenigen tijd in de Ziekenhui¬ 

zen doorgebragt, en de sulphas quininae gebruikt had¬ 

den; en vooral zij, die hiervan groote hoeveelheden had¬ 

den gebruikt, werden zeer gemakkelijk door de Cholera 

aangetast. Wij hebben niet kunnen bevestigen , of zij tc 



foren aan diarrhea of ongesteldheid der maag geleden 

hadden. 

Ziedaar de voornaamste voorbeschikkende oorzaken; 

alleen zal ik nog hierbij voegen, dat ik, wanneer ik lij¬ 

ders, die zonder bekende reden aangetast waren, en zich 

tevoren wèl schenen te bevinden, nader onderzocht, en 

zij mij met hunne antwoorden tevreden stelden, gewaar 

werd, dat zij wormen ontlasten; bij lijkopening heb ik 

een groot aantal wormen gevonden, en ik geloof, dat 

wij zeven of acht gevallen van dien aart gehad hebben; 

dat personen, die zeer gezond dachten te zijn, in eens 

door de Cholera werden aangetast ; doch iemand, die 

wonnen heeft, beschouw ik niet als volkomen gezond. 

BEGIN DER ZIEKTE. 

Hier onderscheid ik de Cholera in primitive, oor¬ 

spronkelijke , en in secundaire , of die, waarvan afgelege¬ 

ne oorzaken zijn 

Het darm-kanaal of spijsverteringsteisel wordt in drie 

voorname afdeelingen verdeeld. Het bovendeel, waarin de 

maag en twaalfvingerige darm ; het middendeel, waarin 

de dunne darmen; en het onderdeel, waarin de kartel¬ 

darm , de blinde en regter darm zich bevinden. 

Gij weet, dat alle darm-ontstekingen haren voornamen 

zetel óf in het eene, óf in het andere dezer gedeelten ge¬ 

vestigd hebben; de Cholera ook is aan deze wet on» 

derworpen; wij hebben de ziekte haren aanvang zien 

nemen, haar zetel hebbende in een dezer drie gedeelten 

van het darmkanaal. 

Eerst zal ik met u spreken over haar begin in de 

benedenste afdeeling ; en deze doet zich het meest voor. 

Alsdan gevoelen de zieken nu eens ligte kolijk-pijnen , 

soms alleen eene ligte pijn in den onderbuik, eenige 
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oogenblikken voor den stoelgang; anderen gevoelen schie- 

lijken aandrang tot ontlasting, werpen met eene soort 

van snelheid hunne drekstoffen uit, en zulks zonder pijn ; 

het darmkanaal wordt in eens geledigd. Die personen, 

die gewoonlijk hartlijvig zijn, wenschen zich zelve met 

deze omstandigheid geluk, en zeggen : nu is de buik 

zuiver. 

Wanneer het darm kanaal geledigd is, dan eerst doen 

zich de eigene kenschetsende teekenen der Cholera op. 

De uitgeworpene stoffen krijgen een melkachtig aanzien, 

of als een rijstafkooksel, meerendeel galachtig groen ge¬ 

kleurd , en altijd drijven er slijmachtige vlokken op ; 

vervolgens doen zich al de der Cholera eigene verschijn¬ 

selen op. 

De zieken gevoelen kramppijnen ; de ledematen worden 

koud ; de lijders worden aangedaan door misselijkheid, 

gevolgd van brakingen; wij hebben nog onlangs bij on¬ 

dervinding deze toevallen zich zeer snel zien opvolgen ; 

laatstleden zaturdag was een zieke alleen misselijk bij 

het begin der visite, en eer deze afliep, hadden er reeds 

hevige brakingen plaats. 

Heeft het beginsel der Cholera in het middendeel of 

dunne gedeelte des darmkanaals plaats, dan woorden de 

lijders eenigen dagen te voren oprispingen, hevige be¬ 

wegingen en hitte, ligte kolijk-pijnen en een gevoel van 

onpasselijkheid gewaar, welke zij zich niet verklaren 

kunnen, hoezeer de eetlust blijft voortduren. Een wei¬ 

nig later doet zich de diarrhea met de toevallen op, 

welke wij hier boven beschreven hebben , te beginnen 

met het onderste deel des darmkanaals. 

Het zeldzaamst begint de ziekte met het bovenste ge¬ 

deelte der spijsvertering organen ; begint zij hiermede 

dan zijn de lijders hardlijvig; oprisping en plaatselijke 

prikkeling der maag hebben plaats; zij zijn tot brakingen 
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gedwongen» die (eerst onpijnlijk zijn; later wordt de bra¬ 

king van pijn vergezeld; de bovenste ledematen worden 

krampachtig aangedaan; de keel wordt droog, brandend 

en pijnlijk; de onderkaakspieren Worden zelfs ook 

spasmodisck aangedaan; die andere toevallen, welke wij 

reeds aanwezen , als tot de Cholera behoorende, beginnen 

zich dan ook te vertoonen. 

Eene andere soort van aanval der Cholera is die, 

die hare uitwerking eerst op de middenpunten van 

het zenuwstelsel doet werken. De lijders leveren alsdan 

geene kenteekenen op van ontstemming der spijsverte- 

ringswTerktuigen, maarzij hebben duizeling inliet hoofd; 

en vallen plotseling, zonder bewustzijn, neer; verschei¬ 

den soldaten, en personen uit de groote wereld heb¬ 

ben wij gezien, waarbij de Cholera op deze wijze be¬ 

gon. De lijders vallen als van den bliksem getroffen . 

en deze manier van beginnen was meerendeels spoedig 

doodelijk. 

Thans doe ik mij-zelven eene vraag: is het wel het 

zenuwstelsel, dat in deze gevallen het eerst wordt aan¬ 

getast? Had er geene algemeene verhooging van prikkel 

in het spijsverteering-kanaal plaats, die op het zenuw¬ 

stelsel terugwerkt ? Ik hel tot deze laatste vooronder¬ 

stelling over. 
•O 

Zeker is het, dat er lijders zijn, die eerst draaijin- 

gen in het hoofd, een schielijk verlies van krachten, eene 

snelle oplossing der spierkrachten gewaar worden, en 

dan daar neervallen. Een weinig van dezen aanval 

hersteld, beginnen zij door braking en hevige kolijkpij- 

uen het karakteristike der Cholera te doen kennen. Zie¬ 

daar in zooverre de primitive of plaatselijke beginselen, 

en aanvang der Cholera.. 

Zijn de oorzaken secundair, of afgelegen, dan ver* 

toont zij zich óf als gevolg eener hevige ontsteking-ziek- 
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ie, óf bij eenen bijna herstelden lijder van deze of gene 

kwaal. 

Bij die lijders, die door eene hevige ziekte aangetast 

zijn geweest, begint de Cholera zich door menigvuldige 

stoelgangen te doen kennen, de andere ; haar eigene, toe¬ 

vallen volgen dan spoedig op, en deze zijn : 

De polsslag wordt kleiner; de nog bestaande koorts, 

en die nog twee of drie dagen scheen te zullen blijven 

voortduren, houdt dadelijk op; de lijder wordt koud, en 

de toevallen van Cholera worden zoo duidelijk, dat 

men er zich niet meer in bedriegen kan. 

Wat de bijna herstelde lijders (reconvalescenten) be« 

treft, deze worden doorgaands het eerst in het onder¬ 

deel des darmkanaals aangetast, en de kwaal doet zich 

door diarrhea kennen, en daar bij hen geene koorts be¬ 

staat, zoo is bij hen nog spoediger de uiterlijke koude 

en vertraagde polsslag op te merken. 

De ontsteking-ziekten der long schijnen een voorbe¬ 

hoedmiddel tegen de Cholera te zijn. Men heeft opge¬ 

merkt, dat lijders met longtering niet door haar wor¬ 

den aangetast; echter moet men niet al te stellig hierop 

vertrouwen ; w ant bij sommige teringlijders hebben veel¬ 

vuldige stoelgangen plaats, en deze zouden, wanneer de 

Cholera heerst, hieraan twijfel ik niet, iemand voor 

die ziekte vatbaar doen zijn! Ten slotte,—lieden, die aan 

eene verouderde maagontsteking of chronische darmont¬ 

steking lijden, zijn het meest tot de Cholera voorbeschikt 

SYMPTOMA'S OF EIGEN KENMERKENDE 

TEEKENEN DER CHOLERA. 

Om deze wel duidelijk te ontwikkelen , zoo verdeel 

ik ze ook in drie afdeelingen 
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De eerste soort ontleenen wij dooi de bekentenis van 

den lijder-zelven ; de tweede lepren wij door bet uit 

terlijk voorkomen des zieken kennen ; en eindelijk die, 

welke ons de onderscheidene soort van ontlast worden¬ 

de stollen oplevert. 

Eerste soort. De lijders, die bun toestand aan ons 

kunnen beschrijven, geven duidelijk op, wat er in hun 

binnenste omgaat. Allen gevoelen zij, dat de werkingen 

hunner onderbuiks-organen verward zijn ; een gevoel van 

brandende hitte , vooral in de bovenbuikstreek. De lij¬ 

ders, die zelf geneesheer zijn, zeggen, dat zij al hun bloed, 

als het ware, naar den onderbuik voelen loopen ; andere 

gelooven, dat zij electrike vonken voelen, waarna eene 

buitengewone wartute of hitte zich ontwikkelt. Hierna 

ontwaren zij een neerdrukkend gevoel of neêrslagtig- 

heid, eene verzwakking der spieren, zoodat zij zich 

niet meer bewegen kunnen ; met uitzondering der apo- 

plexia (beroerte), is er geene ziekte, die het ligchaam 

zoo zwaar en ongevoelig doet zijn , als hij de Cholera-lij¬ 

ders ; zij zijn onbeweegbaar, en schijnen van hout of 

steen gevormd te wezen ; zij kunnen slechts een weinig 
*• 

hunne voeten en handen bewegen, den romp kunnen 

zij niet bewegen. Dit trouwens is zeer verklaarbaar : 

immers het voorname punt der irritatie is in de lengte 

van het spijsverteeriogs-kanaal ; deze prikkeling werkt 

noodzakelijk terug op het ruggemerg en de spieren van 

de ruggegraat. 

De stoelgangen zijn minder pijnlijk, en zonder 

kramp, de ontlasting heeft bijna huilen weten van den 

lijder plaats; anders is dit bij de gewone dyssenteria (buik¬ 

loop). £r bestaat wel kolijk, doch deze pijnen bevor¬ 

deren de uitwerping der drekstoffen niet ; zelfs ontbre¬ 

ken soms geheel de kolijk-pijnen. 

De krampachtige of spasmodische, aandoening is voor 
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tle lijders liet ondragelijkst, en zij Yreezen hiervoor het 

meest. Men ziet er, die, door de overmaat van pijn, 

tot huilen gedwongen worden. Deze krampen bepalen 

zich niet alleen tot de ledematen, maar strekken ziel» 

ook langs die spieren uit, die langs de lengte van de 

ruggegraat liggen. De zieke klaagt steeds over lievige 

prikkeling in de maag en bovenbuiksstreek ; deze soort 

van pijn is voor hem ondragelijker dan de kolijkpijnen. 

Zij drukken hem ter neer , doen hem bijna stikken, en 

beletten zijne ademhaling; hij verzoekt overeind gezette 

mogen worden, en door middel van zijn bedkussen, hem 

de borst naar voren te. drukken. De aangezigtsspieren zijn 

gespannen. Deze soort van lijders gevoelen hun’1 toe¬ 

stand door braken verligt, en trachten dit te bevor¬ 

deren. Spoedig echter vermeerderen en braking en 

pijnelijke drukking, als ook de moeijelijke ademha- 

ling ; en zij verlangen naar lucht, iets dat dezen toe¬ 

stand steeds eigen is. . 

Op deze toevallen zien wij welhaast krampen in d< 

spieren der ledematen, in de kaakspieren en zelfs ii 

die van den oogbal. 

Al deze ziekteverschijnselen kennen wij door mid¬ 

del van den patient zelveo. Welke leveren ons het ge- 

zigt op , en die waarvan de zieke niet spreekt ? 

Men ziet de spieren onder de huid gespannen , de 

oogen des lijders staan hol, droog, en ingekrompen; nà 

verloop van eenige uren is het oog tot een vierde of de 

helft verminderd ; bet is alsof de oogbal in de hersen¬ 

kas naar den nek wordt getrokken. Het uitzigt van een» 

Cholera lijder is afschuwelijk, zijn aangezigt vermagert 

met een verwonderlijke snelheid, en is op eene aan deze 

ziekte eigene wijze ingetrokken ; doch dat, wat bij aacr 

dachtige opmerking liet meest verwondert, is de blaau- 

we kleur, welke het aangezigt meeren meer aannecmt» 
o 
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naar gelang de ziekte verergert. De ledematen worden 

koud, de tong is doorgaands bleek, kil , plat en breed; 

de ademhaling koud , de pols zwak; de woorden schij¬ 

nen eerder toegeblazen , dan uitgesproken te worden ; 

de lijders blijven onbeweegbaar op den rug liggen; zegt 

men hun, op zijde te gaan leggen, zoo kunnen zij dit 

niet lang uithouden, en verzoeken zich op den rug te 

mogen plaatsen , met de borst eenigzins naar voren ge¬ 

drukt. Terwijl bun ligchaan zich zoo onbeweegbaar 

daar vertoont, maken zij onrustige bewegingen met ar¬ 

men en beenen, ontbloten hunne borst, klagen over een 

inwendig gevoel van vuur, waardoor zij dit doen. Zij 

rukken de warme pappen, welke mén hun op de maag¬ 

streek had doen leggen, er af; zij bewegen zich links 

en regts, doch kunnen hun ligehaam niet oprigten ; de 

kleur der huid wordt langzamerhand bruiner, en wel¬ 

haast loodwerwig, deze kleuren verschillen echter naar 

gelang der soort van huid ; de hruin-gekleurde lijders 

worden blaauwachtig (cyanosis) en zwart. De iympha- 

tische gestellen, wier huid meer doorschijnend is, wor¬ 

den geelachtig, en zijn zien er uit als slecht-verguld. La¬ 

ter doet zich de asphyxie, of ophouding van den pols¬ 

slag voor; deze wordt zeer spoedig zwak; men heeft lij¬ 

ders gezien, die in drie uren tijds, of somwijlen in min¬ 

der , bezweken. 

Wanneer de pols begint de verzwakken , zoo vervalt 

de lijder in dien neerdrukken den en onheweegbaren toe¬ 

stand , waarvan ik boven reeds melding maakte. De 

pols houdt geheel op; echter zijn er voorbeelden, dat de 

lijder nog zooveel kracht houdt, dat hij zich van de 

eene naar de andere plaats begeeft, doch deze kracht be¬ 

zwijkt spoedig, en men ziet deze ongelukkigen het vol¬ 

gend oogenblik vallen. 

Na ophouding van den polsslag , vertoont zich de (cya - 
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nosis) blaauwe kleur, eene der meest karakteristieke 

verschijnselen der Cholera; doch deze doet zich soms na 

verloop van twee of drie uren, soms spoediger, op, en 

dit hangt af van den stilstand des bloedomloops. On¬ 

derzoekt men het hart der in dezen toestand liggende lij¬ 

ders [met den Stetoscope] , zoo voelt men eene ligte ril¬ 

ling, even als hij een’ stervende, of bij eene zwangere. 

Wij hebben dus de voorname kenschetsende teekenen 

dfer Cholera opgegeven. 

Wanneer een lijder niets dan spijze braakt, zoo kan 

men niet zeggen, dat deze braking Cholerisch is. 

Werpt hij niets dan drekstoffen langs onder uit, zoo is 

ook hierin geen kenteeken van Cholera te vinden. Maar 

wanneer gij na deze verschijnselen die stoffen ziet ontlasten, 

waarvan ik u sprak, zoo blijft u geen twijfel of de 

Cholera bestaat, welke soort van smarten de lijder ook 

moge gevoelen, en op dit punt verzoek ik u, uwe aandacht 

wel te willen vestigen. Deze ontlaste stoffen worden op het 

einde der ziekte stinkender, dan in haar begin. In het 

klimmen der ziekte veranderen deze stoffen van aart; 

duurt de ziekte lang, zoo worden zij dikker; bij den aan¬ 

val der Cholera zijn zij zeer dun, Men hoort de stoffen 

een soort van geraas maken, en zij ontlasten zich met 

snelheid, en eerst galachtig gekleurd; bij sommige per¬ 

sonen blijft dit galachtige tot het laatst aanhouden ; men 

moet hier bijzonder op letten, om de ziekte goed te ken¬ 

nen; de Cholera zult ge steeds kunnen onderscheiden aan 

de gelei-eiwit-achtige vlokken, die boven de ontlaste 

drekstoflen drijven. Men moet meer op de andere ver¬ 

schijnselen en aandoeningen letten, dan wel op de pij¬ 

nen; w ant niets is verscheidener, zoowel in het algemeen , 

als in bijzondere omstandigheden, dan de gevoeligheid 

onzer inwendige organen. Sommige menschen lijden 

zeer veel pijn bij eene ligte ontsteking ; andere geroe¬ 
sd 
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len weinig smart bij de grootste verwarring der organen 

Onder de Cholera-lijders zijn er, die gedurende den 

ganschen loop der ziekte bijna geene smart lijden; an¬ 

dere zijn rusteloos, ondervinden kwelling, als ook 

lievige pijnen in de ledematen, en kramp. 

Be kramppijnen verschillen naar gelang van de 

gevoeligheid (sensibiliteit) der lijders; sommigen worden 

hierdoor aangetast, zonder hunne wenkbraauwen of ge¬ 

laatstrekken te veranderen ; anderen geven door de he¬ 

vigste klagten hunne smarten te kennen? Hierom ook 

ps het van het hoogste belang, dat men zijne aandacht 

het meest op den waren aart en kenschetsende verschijn¬ 

selen der ziekte vestige. 

Ten slotte; deze karakteristieke verschijnselen moet 

men niet in de sensibiliteit zoeken. Verzwakking of ver¬ 

mindering des bloedomloops, verdwijning van den pols , 

koude ledematen, blaauwe kleur over het gezigt, deze 

zijn die kenteekenen, waaraan men, zonder zich te be¬ 

driegen, de Cholera van alle andere ziekten kan onder¬ 

kennen, en waaraan men zich het meest moet hechten. 

Wordt men bij een’ lijder geroepen, die eene soort 

van witte stoffen door de diarrhea ontlast, en waarbij 

•de polsslag, of bloedomloop verminderd is, zoo is dit 

een begin der Cholera-ziekte. 

In zooverre is dan onze voorgenomen taak volbragt 

en de eerste zitting afgeloopen. Morgen zullen wij ons 

met den loop der ziekte en hare behandeling bezig 

houden 



TWEEDE LES. 

(den 19 April.) 

(Deze tweede zitting, - tvaarin de Professor de 

gronden zijner leerstelling moest ontwikkelen > 

had den toeloop van aanhoorderen nog menig- 

vuldiger dan in de eerste doen zijn. 
y 

Mijne Heer en ! 

In de zitting van gisteren begonnen wij eenige denk¬ 

beelden over de Cholera te verzamelen; beknoptelijk zul¬ 

len wij den hoofdinhoud er van herhalen. 

Wij hebben gezien, dat deze ziekte waarschijnlijk al 

zeer oud of lang bekend is, doordien men haar , om de 

menigvuldige er bij plaatshebbende verschijnselen, den 

naam van sporadischen Braakloop gaf ; echter verschilt 

de Cholera-morbus hiermede, uithoofde van zijn aange¬ 

nomen Epidemisch karakter; immers de eerste ontwik¬ 

kelt zich alleen des zomers , door den invloed der prik¬ 

kelende oorzaken, die ligt uit den weg kunnen geruimd 

worden, en verspreidt zich noch door infectie, noch door 

contagium ; daarentegen verspreidt zich de Epidemische 

Cholera-morbus door eene soort van infectie, wier aart 
' * 

tot nog toe moeijelijk te bepalen is, doch wier aanwe¬ 

zen duidelijk bewezen wordt, zoo als ik u in de zit- 
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fing van gisteren heb doen zien; wij moeten deze dus 

na dit bewijs aannemen. 

Verder zagen wij, welke de eigenlijke predisposerende , 

of voobescbikkende, oorzaken waren van den Cholera- 

morbus, hoofzakelijk bestaande in eene buitengewone 

gevoeligheid, ziekelijke prikkeling van de spijsverterings- 

werktuigen. 

Ik wrees u de aanleiding gevende oorzaken aan, en de» 

ze zijn alle sterke prikkelingen , hevig genoeg, om de 

werking der spijsvertering te verwarren. 

Hierna zagen wij , hoe de ziekte haren aan vang neemt: 

en gij zult opgemerk hebben , dat meeren deels de oor¬ 

zaak door de lijders-zei ven aan slechte werking der spijs- 

verteringswertuigen wordt toegeschreven; dat echter som» 

tijds de aanvang der ziekte zich met eene ontsteltenis der 

* zenuwmiddenpunten, en door verlies der hewegings-en 

verstandelijke vermogens kenmerkt ; doch hierbij voeg» 

de ik, dat het er hij mij verre af wras van bewezen te zijn , 

dat hij zulke personen niet eerstens de spijsverterings-orga- 

nen waren aangedaan. De zuiver-zenuwachtige aanvang van 

den Cholera-morbus wmrdt dus door ons in twijfel ge¬ 

trokken. 

Verder bragt ik bet beginsel of de aanvang der ziekte 

in verband tot de drie afdelingen der spijsverterings- 

buis; dus zijn er, volgens ons, vier wijzen , waarop de 

ziekte baar aanvang neemt ; de drie eersten behooren 

tot de drie afdeelingen des darmkanaals, de vierde soort 

tot het middenpunt der zenuwen, die , naar ons inzien, 

het gevolg konde zijn van eene te voren bestaan heb¬ 

bende, doch verborgen, prikkeling der spijsverterings-buis. 

Ook merkten wij op, welke de alleen aan de Cholera 

eigene symptomata waren, en stelden, om alle ondui¬ 

delijkheid te mijden en ze u goed te doen begrijpen , de 

volgende rangschikking vast : 



1. Symptoma’s, welke wij kennen door de bekentenis 

van den lijder-zelven, door de beschrijving, welke 

hij geeft van zijne innige ont waringen en zijner smar¬ 

ten , doordien steeds de ziekte in verwarring der 

verrigtingen haar oorsprong vindt, en 'van deze 

aandoeningen kan de lijder zich zelven reden geven. 

2. Symptoma’s, welke wij door uitwendige beschou¬ 

wing en onderzoek van het ligehaam des lijders 

opdoen. 

3. De aart der ontlastwordende stoffen. Met zorg 

vestigde ik uwe aandacht vooral hierop , omdat dit 

ons in de diagnostiehe kennis der ziekte van het 

hoogste belang is. 

Thans, Mijne Heeren, vraag ik u, of men in die geval¬ 

len , waarin de Cholera , door eene goede en op kennis 

van zaken gegronde behandeling, in haren aanvang ge¬ 

stuit werd, of men, de wetten eener goede redeneer¬ 

kunde volgende, het regt zoude hebben, om eene bij¬ 

zondere ziekte te maken van de door mij aangewezene 

gevallen? Ik geloof, neen! en zie hier de reden, bijv.: 

Een mensch gaat, met oogmerk, om zich te verdrinken, 

naar de rivier ; een vriend komt hem op weg te¬ 

gen , houdt hem hiervan terug, en doet de reden van 

zijn verdriet verdwijnen; zoudt ge dan schrijven, dat 

deze mensch uit de rivier gehaald was ? Zonder twijfel 

neen; en toch is het zeker, dat, zonder de weldadige 

tusschenkomst zijn’s vriends, hij zich verdronken zoude 

hebben Nu dit is juist het geval der Cholera-\ijders, 

wier ziekte men stuit ; zij waren op den rand des doods, 

en gij hieldt hen terug, — hoezeer zij reeds den weg 

des doods bewandelden. 

Wij hebben dus nog te beschouwen : 

i. Loop dezer aandoeningen of ziekte; 2. De necros- 

copia of lijkschouwing 3. De prognostiea of voorzeg- 
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ging. 4. De behandeling. Dit zijn de punten , welke 

we in deze les zullen behandelen 

I. LOOP DER ZIEKTE. 

» 

Ik kan niet bekennen, dat de Cholera eenen bepaal» 

den, onafhanklijken en haar eigenen loop heeft. 

Men heeft ondervonden, dat de van-zelf ontstane, of 

zonder voorafgaande oorzaken bestaande, Cholera steeds 

gevaarlijk is. 

De lieer Gravier, Geneesheer des Konings te Pondi¬ 

chéry, is de eerste, die uit deze School zijne genees¬ 

kundige beginselen ontleende, en het eerst de physio¬ 

logie op de Cholera toepaste. 

Hij nam haar te Calcutta waar, en zuchtte over de 

slechte uitkomst der ellendige behandeling dezer ziekte; 

de sterkst-prikkelende middelen werden aangewend, als: 

brandewijn, peper, muscus, gember, kaneel Hij heeft 

bewezen, dat men een grooter aantal genezingen konde 

teweeg brengen , door de lijders alleen rijstwater toe 

te dienen ; na hun alvorens aderlatingen gedaan te heb- 

ben. Hij had niet tot zijne beschikking die middelen, 

welke ge ons hebt zien aanwenden, zoo als bloedzui¬ 

gers, ijs enzv. ; ten andere vielen er duizenden van 

slagtoffers der ziekte, zoodat er slechts twee of drie 

aigemeene middelen konden bewerkstelligd worden , om 

aan dezen geesel te weerstaan. 

Deze moeijelijkbeden doen zich steeds bij elke belang¬ 

rijke, aïgemeen-heerscliende, ziekte op. 

Bewezen is het, dat de Heer Gravier door deze ont- 

stekingwerende geneeswijze, ruime aderlatingen en het 

toedienen van rijstwater, in plaats van brandewijn of 

andere verhittende middelen, meer dan de helft der 

Cholerorlijders redde; en dat door de daar te land in 



gebruik zijnde behandeling naauwelijks een van de bon» 

<Jerd gered werd. 

Echter bekende hij met eene prijzenswaardige op- 

regtheid, dat het toch beter ware, eene slechte be¬ 

handeling aan deze ziekte tegenover te stellen, dan wel 

haar aan haar eigen loop over te laten; en dat er geen 

voorbeeld was van lijders, die, aan hun lot overgelaten, 

door de natuur herstelden. Deze bewijzen zijn aange¬ 

haald in de thesis, door den heere Gravier opgesteld, 

en waarvan mij het handschrift is medegedeeld, als 

waarover ik mijn oordeel te kennen gaf, in 1823 of 

1824, de juiste dagteekening weet ik mij niet te her¬ 

inneren; gij zult die in de Archiven der Geneeskundige 

Faculteit vinden. 

De Heere Gravier zond mij naderhand een groot aan¬ 

tal stukken, en hieruit is een Artikel zamengesteld over 

de G koléra ; men vindt het in de Annales de la Mede- 

cine Physiologique van het jaar ï827. 

De waarneming en aanmerking van den Heer Gravier 

stemmen volkomen met de ondervinding overeen. 

Deze ziekte, aan haar-zelve overgeiaten, is steeds doode¬ 

lijk; zij is met onderscheid geneesbaar, naar gelang der 

wijze van geneeskundige behandeling, en andere omstan. 

digheden , waardoor zij geleid en behandeld wordt. 

Drie soorten van behandelingen dezer ziekte zijn de' 

voornamelijk bekende , te weteja : 

1. De alleen zuiver stimulerende (prikkeling); 

2. De prikkelende, en tevens verzwakkende ; hetzij 

deze behandeling gepaard ga, hetzij afzonderlijk 

aangewend worde; 

3. De op physiologische gronden berustende behan¬ 

deling. { 0 

Ziehier de symtomatas of verschijnselen, welke de Cho¬ 

lera oplevert, wanneer zij aan de natuur wordt over- 



gelaten. Wij zeulen reeds, dat zij dan vltijd doodelijk is; 

Wanneer de ziekte tot die booste klimt, dat zij de aan 

baar eigene verschijnselen of karakter aanneemt, dan blij¬ 

ven de brakingen steeds aanhouden, en er heeft sterke 

diarrhé plaats ; de pols wordt bij voortduring al zwakker 

en zwakker, en verdwijnt eindelijk geheel. 

Is deze verdwenen, dan doet zich de cyanosis of blaau- 

we kleur op; ‘deze spreidt zich van de ledematen naar 

bet middendeel des ligchaams uit; de ontlastingen hou¬ 

den op dit tijdstip op, de prikkeivathaarheid, of irri- 

labiliteit, mede houdt over het gansche gestel op; de ver¬ 

standelijke vermogens, die zich op eene wonderbare wijze 

steeds hadden staande gehouden, in weerwil der verre¬ 

gaande verzwakking van krachten, houden eindelijk ook 

op, hunne werking te verrigteu ; onder deze ongelukkigen 

sterven sommigen langzaam, hoezeer hun steif-oogenblik 

niet zeer lang duurt; en dit wordt aangekondigd door een 

vreemd soort van ademhaling, welke ik aangeduid vind 

door moeijelijke opligting der maag. Anderen sterven 

plotseling, als zij zich wiilen bewegen, of terwijl men be¬ 

zig is, ben op te ligten. Zoo dus is bet eindperk der ziekte. 

Wat de langdurigheid der ziekte betreft, deze is ook 

verschillend , hoezeer de Cholera waarlijk in baren duur 

naauwkeurig bepaald is. Wordt zij aan haar-zelve over¬ 

gelaten , dan duurt zij niet langer dan drie dagen , en is 

soms reeds in twee of drie uren doodelijk ; dit ailes 

wil zeggen, dat de ziekte-verschijnselen van braking , 

afgang, vermindering van pols, uitwendige verkoeling 

of koude blaauwe kleur, en de agonie of worstelüng 

met den dood, dan eens snel, dan weder langzamer el¬ 

kander opvolgen , maar echter binnen drie dagen bun 

loop eindigen. 

De eerste wijze van behandeling is de stimulerende , 

of door prikkelende geneesmiddelen ; ik doe deze voor- 
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afgaan, omdat zij de eerste is, waardoor de Cholera be¬ 

streden wordt. 

Zij werd door de Engelschen gebezigd, zoo te Calcutta, 

als in de Oost~Indiën en overal, waar zij hunne bezittin¬ 

gen hebben ; de reden van deze behandeling is eenvoudig 

hierin te zoeken, Het leerstelsel van Brown had zich 

van de geheele Engelsche Geneeskunst meester gemaakt; 

de Engelsche geneesheeren moesten dus hunne theorie 

toepassen op alle ziekten, die hun in die landen voor¬ 

kwamen, waarheen zij zich begaven ; doch deze manier 

van behandelen moest noodw endig in de warme luchtstre¬ 

ken nog slechter gevolgen hebben, dan wel elders. 

Deze behandeling bestaat vooral in de alleen prikkelen¬ 

de middelen, als geestrijke, sterke, aromatieke mid¬ 

delen, gelijk brandewijn, waarin kaneel, kruidnagel enzv. 

wordt afgetrokken. Voornamelijk bedient men zich van 

Madera-wijn, die overal aangevoerd wordt, en sterk op¬ 

wekkende bestanddeelen in zich bevat, hetgeen den Schei¬ 

kundigen bekend is; doordien hij niet uitgegist heeft, 

houdt er veel suikerachtigs zich in op Men vindt deze 

soort van wijn door de geheele wereld. 

Men voegt hierbij eenige Narcotica, doch steeds krij¬ 

gen de bevig prikkelende middelen de overband. Onder 

den invloed dezer geneeswijze is de sterfte schrikverwek¬ 

kend, hoezeer sommige voorbeelden eener gelukkige cri¬ 

sis zich opdoen. Zoo sterk zijn de hulpbronnen der 

mensebelijke natuur, dat die middelen , welke men zeg¬ 

gen zoude , dat haar moesten vernietigen, haar soms red¬ 

den , en dit door middel van revulsie, of afleiding. 

Men moet bekennen, dat de theorie over dit verschijn¬ 

sel weinig voltooid en zeer dor is, doordien de revul~ 

siën afhangen van de sympathiën, of van de overeenstem¬ 

mende werking der organen , en men deze studie wei¬ 

nig beoefende, maar zicli meer toelegde op de ondervinden- 
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de practijk of proefnemingen. Dit moet u niet Tem onder¬ 

ren-; de menschelijke geest is niet anders. Zoodra er 

eeoe nieuwe manier Tan geneeswijze aaogeprezen en hoog 

geroemd wordt, dan vindt zij spoedig voorstanders on¬ 

der de beroemdste mannen, en onder ben, die tot geleer¬ 

de genootschappen of de groote wereld belmoren ; deze 

doen zulke proefnemingen, en men moet eerst de slech¬ 

te zijde er van leeren kennen > alvorens er van terug 

te komen ! 

Iu de opgegevene omstandigheid moest het leerstelsel 

van Brown duizenden slagtoffers wegslepen, alvorens 

men de slechte gevolgen er van kon inzien. 

Het is dus bewezen, dat deze ongelukkige, lievig ge¬ 

prikkelde lijders soms door eene toevallig gelukkige re- 

vulsie of crisis gered werden ; en deze crisis bestaat in 

eene soort van bepaald wordend zweet, door de aan¬ 

wending van wijn, punscli of geestrijke dranken; dit 

zweet redt sommigen van den dood; en dit is het goede 

dezer manier van behandeling;—- doch ziehier bet bezwaar, 

of de slechte zijde. De eerste zwarigheid is dit ; ver¬ 

gelijkt men deze geneeskundige behandeling met de vol¬ 

gende , waarover wij gaan spreken, dan is het aantal 

dooden bij de eerste veel grooter ; dus is zij slechter \ 

De tweede zwarigheid is, dat lijders, op deze wijze door 

stimulerende middelen hersteld, dikwijls eenen ziekelijken 

toestand der spijsverterings-buis, en zelfs van bet ge- 

heele iigchaam behouden, en deze zwakke toestand blijft 

soms het geheeie leven door voortduren. 

De tweede soort van behandeling, de eclectische, of 

gemengde, wordt wel door zeer geleerde personen aan- 

Seraden, doch die van een vreesachtig en kleinmoedig 

karakter zijn. Deze geneeswijze is die , welke de groot¬ 

ste hoop der geneeskundigen volgt, omdat de denkbeel¬ 

den omtrent de Cholera nog niet vastgesteld zijn. 
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Deze geneeswijze bestaat eerstens in aderlatingen , 

voorts in ontlastingen te weeg te brengen, dan om de 

braking te bevorderen, door toediening van Ipecacuan- 

ha of van Tartarus s tibia tus (braakwortel en b ra ak¬ 

steen) ; dan eens werkt men op het darmkanaal, om den 

stoelgang te bevorderen, hetzij door middel der zoete 

kwik of andere (drastica) hevige purgeermiddelen ; ver» 

der tracht men de zweetafscheiding te begunstigen door 

sudorifica, door aanwending van warme baden enzv. ; 

later worden de narcotica aangewend, die toegediend 

schijnen te moeten worden wegens de aanwezige pijnen 

en zenuw bewegingen. Doch men dient ze te vroeg toe; 

eerst moet de ontstekingstoestand meer w;eggenomen 

zijn. 

Deze wijze van behandeling is beter dan de vorige, 

en levert een gunstiger uitslag op , en kan beschouwd 

worden als die thans in Parijs de overhand heeft bij 

Geneesheeren, die hunne geneeskundige grondbegrippen 

niet in de Physiologische school putteden, en niet ge¬ 

wend zijn, zoo als wij steeds doen, de uitwerking der 

onderscheidene wijzigingen en verschillende ziekten te 

vergelijken met den gang der symptomata , en de be¬ 

vindingen bij de lijkopeningen. 

Ik zal niet verder uitweiden over deze behandeling, 

zij is veel in gebruik, en beter dan de eerste; zoo zelfs, 

dat zij daarmee niet in vergelijking kan staan ; wTant 

de eerste maaier van behandeling redt bijna niemand ; 

doch dit heeft zij vóór , dat de Cholera, aan zich-zelve 

overgelaten, steeds doodelijk is. En inderdaad is het 

beter, den zieke aan het gevaar van eene sterk-prikke- 

lende geneeswijze te onderwerpen, veeleer dan hem 

zonder hulp te laten sterven; maar beter nog is het, 

hem, alvorens te stimuleren, het eerst door aderlatingen 

te verzwakken. Door deze manier van genezen of he- 
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handelen sterven de lijders een weinig later, dan door 

de vorige geneeswijze. (Dit maakt een hevigen indruk op 

de vergadering.) 

De Physiologische geneeswijze, die in de toediening 

van verzachtende, verfrisschende geneesmiddelen inwen¬ 

dig, en in het uitwendig gebruik van sterk-opwekkende 

middelen, gewijzigd naar het bijzonder gevoel des lijders, 

bestaat, deze geneeswijze komt ons voor, de beste te 

zijn; wij zullen u de regeling barer toepassing ontwik¬ 

kelen. 

Thans, Mijne Heeren, merkt dit wel op , thans spreek 

ik niet over de behandeling, maar alleen over den loop 

en voortgang der Cholera, en wil u doen opmerken, 

dat deze zeer onderscheiden zijn, en zeer van wijzi¬ 

gingen afhangen ; de aan de natuur overgelaten Cholera- 

lijder ondergaat een ander lot, dan de aan geneeskun¬ 

dige, hulp onderworpene ; en deze wederom ondergaat 

een onderscheiden lot naar gelang der verschillende 

behandeling, En hierop alleen wil ik uwe aandacht 

gevestigd hebben, zonder mij aan te matigen, ver¬ 

der te gaan. Want immers allen kunt ge met opene 

oogen, even als ik, zien, den loop der ziekte enzv. na¬ 

gaan , en u-zelven overtuigen, of dat, wat ik zegge, 

waarheid is. 

NECROSCOPIA, 
ï 

OF LIJKSCHOUWING DER CHOLERA-'hUDm.S. 

Wanneer de lijders eene prooi des doods geworden 

zijn, is het heel natuurlijk, dat wij hunne lijken ope¬ 

nen , om te zien, of men ook, zoo niet de naaste oor- 
t 

zaak, dan toch eene afgelegene in de sporen der ziekte 

vinden kan, waaraan hun dood is toe te schrijven. 

Ik wil een onderscheid gemaakt hebben tusschen de sec- 
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ite eadaveris der lijders, die aan de natuur vraren over¬ 

gelaten en tusschen die, waarbij door geneeskundige be¬ 

handeling wrel de dood voor een tijd verwijderd wordt , 

doch niet krachtig genoeg , om het sterven te beletten. 

Wanneer men lijkopeningen doet van personen , die 

aan de Cholera sterven , zoo is het van belang , in bet 

oog te houden, of er ook andere ziekten voorafgingen, 

en of er sporen van die ziekte in de organen te vin¬ 

den zijn. Wij hebben bier, even als in de andere Zie¬ 

kenhuizen, vele voorbeelden van lijders , die er nog le¬ 

vendig ingebragt werden, doch kort daarop overleden; 

zoodat op hen geene geneeskundige behandeling koude 

worden toegepast. Deze lijken hebben doorgaands eene 

zwarte kleur. De heer Husson, die hier naast mij zit , 

en de meeste lijkopeningen verrigtte, zal denkelijk ook 

deze bijzonderheid hebben opgemerkt. (Deze geeft een 

toestemmend teehen.) 

Deze lijken zijn nog goed gespierd; de spieren zijn 

sterk gespannen en ingetrokken, even als bij een’ kamp¬ 

vechter, die al zijne krachten zoude inspannen, om zich 

van den grond op te rigtenu Met zeer veel juistheid 

worden zij zóó beschreven in een onlangs uitgekomen 

werk. 

Bij de opening vindt men hunne hersenvliezen sterk 

ingespoten; de opzwelling der bloedvaten van de herse¬ 

nen is in het algemeen minder sterk, dan in die der 

hersenvliezen. 

Dit is het merkwaardigste, wat in de hersenen op¬ 

merking verdient; men vindt wel eenig weivocht in de 

hersenkamers uitgestort, doch over het algemeen wei¬ 

nig; daarentegen vindt men dit weivocht in groote hoe¬ 

veelheid bij die lijders , die een’ zekeren tijd onder ge¬ 

neeskundige behandeling waren, en waarbij aderlatingen 

werden bewerkstelligd. 



Aan de keel vindt men ook eenige kenteekenen, voora] 

bij die lijders, bij wie oppersing naar het hoofd plaats 

had ; men vindt er eene stijfheid, droogte , en opzwel¬ 

ling der zemiwknoopen (ganglions) ; overigens ondekt 

men noch oplossing, noch zachtwording van het slijm¬ 

vlies van den mond, of slokdarm. 

Doorgaans is de maag in een hoogen graad zieke- 

lijk ; dan eens is ze zwart, dan cens hruinachtig, dans 

eens roodachtig; hare bloedvaten, sterk opgezet, ver¬ 

spreiden zich zwartachtig en taksgewijze, en tusschen 

deze takken is de mombrana mucösa, of slijmachtige rok 

der maag, uitgezet en zacht geworden. 

De vóór de Choira bestaan hebbende ziekten moeten 

in aanmerking genomen worden. Wij hebben opgemerkt , 

dat hij sterke drinkers, en hij die misbruik van eten 

maken, eene verregaande weekheid, zelfs oplossing van dit 

vlies voorkomt; hij de op dieet geleefd hebbende kon_ 

den wij deze bijzonderheid niet aanwijzen. 

De twaalfvingerige darm houdt zeer zelden een pre¬ 

dominerend kenmerk van ziekte over, tenzij de lijders, 

vóór zij door de Cholera waren aangetast, eene ontsteking 

dier deelen hadden [eene gastro duodéniti], De dunne 

darmen zijn zeer opgespoten; maar ziehier iets buitenge¬ 

meen opmerkelijks ; hier vooral moeten wij duidelijke 

onderscheidingskenmerken vaststellen, en, ten slotte, de 

symptoma’s der Cholera in verband brengen met de 

kenteekenen , welke de lijken opleveren. 

De zieken, die veelvuldige stofontlastingen hadden 

[hetgeen altijd het geval is, wanneer de ziekte haar na¬ 

tuurlijken loop heeft, en zij niet geneeskundig behandeld 

is] , braken alsdan hevig ; de stoelgangen zijn vreeslijk 

menigvuldig, tot hunne krachten uitgeput zijn, en zij 

zoo den dood ter prooije worden ; in deze lijken on¬ 

dekt men de roodheid van de membrcma mue osa der 



darmen minder duidelijk ; echter bestaat ze door de ge- 

heele lengte van liet darmkanaal heen. 

Men vindt de holligheid der darmbuis opgevuld met 

eene groote hoeveelheid dier vochten, als die gedurende 

de ziekte door braking en stoelgang ontlast werden ; — 

zoo tussehen de stoffen, die zich na de eerste, zeer gal¬ 

achtig sedes, verder langs dien weg ontlastten, als tus~ 

sehen het voorbrengsel der brakingen en de stof, welke 

wij in de darmen vinden, bestaat eene groote gelijkheid; 

zij zijn van dezelfden aart. 

Wij hebben onderscheidene lijkopeningen gedaan van 

lijders, bij wie de cholerische afscheidingen van vochten 

niet door de kunst tegengewerkt waren, doordien, in de 

eerste uitbarsting der ziekte , de Chirugiën-Majoors der 

Korpsen den kwaadaardigen aart van sommige diarrhe- 

ën miskenden, en zich ligtelijk vergissen konden in de 

oogschijnlijk weinig belangrijke toevallen , die eene gas* 

trische ongesteldheid aanduiden De lijders kwamen dan 

in dit Hospitalen hun verderf nabij/en geene geneeskun¬ 

dige hulp kon hunnen dood meer beletten. 

Bij de eerste lijkopeningen , door ons verrigt, stonden 

we waarlijk verbaasd over de groote hoeveelheid vet- of 

meelachtige vochten , welke wij in bet darmkanaal aan- 

fcroffen, als ook over eene soort van vaatachtig weefsel, 

hetwelk de membrana mucosa opleverde ; deze vliezen 

waren een weinig bleek-rood (niet dat hooge rood , het¬ 

welk soms bij andere ontstekingen wordt gevonden); 

echter deze soort van bleek-roode kleur vindt men het 

gansche darmkanaal over ; doch de hoog-roode kleur was 

niet te vinden, van den pyloris der maag af, tot aan 

den endeldarm toe, dan alleen Lij die lijders, waarbij 

te voren eene ziekelijke prikkel dezer deelen had plaats 

De blaas was ingekrompen en dus kleiner; dit is niet 
3 
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verwonderlijk; immers de veelvuldige vocht-afscheidingen 

der darmbuis moesten den aanvoer en wme-afscbeiding 

minder doen zijn; wij vinden geene sporen van ontste¬ 

king der blaas. 

Bij lijders, wier ziekte door geneeskundige hulp eenig- 

zins gewijzigd was, en wier kwaal dus langer aan¬ 

hield , hoewel zonder redding , bij deze vinden wij an- 

re verschijnselen. 

Wordt de ziekte behandeld, zoo houden deze ziekte- 

aandoeningen op, of worden gewijzigd; wordt de Cho- 

lera-morhus goed behandeld, zoo wordt ook de ophouding 

der ziekte-verschijnselen door genezing gevolgd ; wor¬ 

den de lijders minder goed behandeld, zoo genezen zij 

soms wel, soms niet; worden zij niet hersteld, dan 

vinden we, bij hunne lijkopeningen, de ontsteking (Phleg- 

masie) heviger; het roode, dat bij de anderen hleek-rood 

was, en naar de kleur der Hortensia-bloem gelijk , is 

bij de behandelde lijders hooger van kleur, scharlaken¬ 

rood, of soms zwartachtig; gedeeltelijk is het darmka¬ 

naal op sommige plekken gegangreneerd, de invloed des 

doods en het verderf schijnt de binnenste hestanddee- 

len der darmbuis doordrongen te hebben, daar vooral, 

waar de ziekte het eerst haar zetel vestigde. 

Begon de Cholera met de dunne darmen aan te tas¬ 

ten, zoo vindt men hunne slijmvliezen door gangrena 

aangetast: bij sommigen heeft men deze vliezen geheel 

vernietigd gevonden. 

Het vocht, dat men in de darmen vindt, is minder 

vloeibaar en minder witachtig, en min of meer aan het 

memhrana muscosa gekleefd , en heeft overeenkomst met 

schijnvliezen. De darmen zijn minder vochtig en op el¬ 

kander gekleefd; men heeft meer moeite, om ze af 

te zonderen, en zij zien minder zwart. De klieren van 

Feyer en Brunner zijn meer opgezet, en leveren meer 
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hét verschijnsel en karakter op eener IlëO'COlitus. ïu 

e'e'n woord, de verschijnselen eener gewone maagdarm- 

ontsteking vindt men bij de door de kunst behandelde 

lijders. De hersenen zijn opgespoten, evenwel weinig 

met bloed opgevuld, omdat de lijders door aderlatin¬ 

gen nog al bloed hadden ontlast. De hersenen zijn min¬ 

der vochtig, en bij de doorsnede ziet men minder bloed 

droppelen; de ventriculcn of hersenkamers zijn meer wa¬ 

terachtig en met eene grootere hoeveelheid weivocht 

opgevuld. 

Nimmer vonden wij eene eigenlijke gezegde arachni~ 

tis, of hersenontsteking. Wel zagen wij bloedophoopin- 

gen, en uitstortingen van weivocht, doch nimmer den 

wezenlijken ontstekingstoestand. 

Wat het hart betreft, dit hebben wij bij de eerste 

soort van lijders met een dik bloed opgevuld gevonden, 

zijne rokken verdikt, latende een bloed doorslijpen, dat 

minder geronnen was, dan wij verwacht hadden ; doch 

wij vonden hier ook geene de minste sporen van ontste¬ 

king in de inwendige vliezen van het hart, noch in die 

der groote bloedvaten. 

Hebben de lijders nog een’ tijd lang geleefd, zoodat 

de afscheidingen der vochten van de spijsverterings-buis 

minder over vloedig waren, dan vonden wij de blaas ook 

minder ingekrompen, dan bij die in het tijdstip dezer 

afscheiding stierven ; zij was ook meer met urine op¬ 

gevuld, zelfs vol, maar zonder ontsteking ; dit heldert de 

oorzaak op , waarom de afscheiding der urine zooveel 

minder is, en de meer dan gewone afwijking van wei- 

vochten in het darmkanaal, die hier heen gelokt wer¬ 

den , in plaats van [zoo als in den gezonden toestand] 

hun natuurlijken loop te volgen, 

De spieren zijn droog, mager, pekachtig. De longen 

leveren niets bijzonders, of merkwaardigs op. Ik herbaal 
3* 
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het j men moet vooral letten, of er vooraf andere ziek¬ 

ten bestaan hebben. 

Wat moeten wij nit dit ailes besluiten? Dat de Cha- 

lera morbus eene ziekte is van eenen wezenlijk ontste- 

kingachtigen aart ; en ziehier gevolgtrekkingen, w7elke 

ik voor mij-zeiven maak. Deze ziekte tast voorname¬ 

lijk de inwendige oppervlakte der spijsverterings-bais 

aan, van de keel tot aan de naars, Of deze ontsteking 

van eenen lievigen aart, of baar kleur hoog rood zij 

[zoo als zij doorgaans is, wanneer de ziekte een tijd 

langer duurde, en de vocht-ontlasting ophield] , dan 

of zij minder hevig was, en eene hleek-roode kleur na¬ 

laat [zoo als het geval is, wTanneer het overlijden plaats 

heeft, staande de overvloedige ontlastingen] , zeker gaat 

het, dat zij algemeen is, en geen punt of gedeelte der 

spijsverterings-buis vrijlaat. 

Op dit verzoek ik vooral uwe aandacht, omdat het 

verschilt met vele raporteo, die over den Cholera-mor- 

bus inkwamen. Te meer is deze voorstelling uw aan¬ 

dacht waardig, omdat zij waarheid bevat, en vele belan- 

rijke punten of verschijnselen kan ophelderen. 

Sommige geleerden willen, dat er geene ontsteking in 

liet darmkanaal bestaat, en wollen hun gevoelen beves¬ 

tigen door die lijders, die in het oogenblik der veel- 

vuldige ontlastingen sterven ; in deze voorbeelden is het 

inwendig darmvlies niet seharlaken-rood ; doch de ont¬ 

steking bestaat hierom niet te minder, en de overvloe¬ 

dige afscheiding en uitwerping van vochten is genoeg¬ 

zaam , om te verklaren , waarom zij deze hoog-roode kleur 

verloor. Maakt hieruit echter niet op , dat ik de Cholera 

alleen onder het zuivere ontstekiogs-punt beschouw ; im¬ 

mers gisteren erkende ik eene onbekende oorzaak, wier 

wezenlijken aart we niet kunnen ophelderen, doch wel¬ 

ke ik vergelijk met de oorzaak der kinderziekte, die 



37 

ons even onbekend is. Wat wij er van zien, zijn de 

ontstekingen, die door de Cholera en de kinderziekte 

worden voortgebragt. 

Zoodat, ten slotte, de Cholera ons als eene algemee- 

ne ontsteking-ziekte van het inwendige vlies der maag 

of darm-buis voorkomt, waarvan de eerste en aaniei- 

dende oorzaak onbekend is, doch wier heerschende en 

volgende oorzaken of verschijnselen wij kennen ; en dit 

is een voorregt: want kennen wij al de eerste oorzaak 

niet, zoo kunnen wij toch de volgende oorzaken of ver¬ 

schijnselen verwijderen; en dit is zeer belangrijk, en doet 

ons meerendeels hoogst gelukkig in onze behandeling 

zijn. 

OVER DE PROGNOSTICA. 

De Voorzegging moet bij CholeraHjders opgemaakt 

worden : 

1. door den voorafgeganen gezondheidstoestand ; (De 

personen, die gezond waren vóórdat de Cholera 

hen aantastte, worden door eene spoedige en goed 

aangewende hulp gemakkelijk genezen.) 

2. door de jaren des lijders; (Jonge menschen of van 

middelbare jaren worden gemakkelijker dan oude 

hersteld) » 

3. door het geslacht; (Ónmogelijk is het tot nog toe 

geweest, hieromtrent zekere vergelijkingen vast te 

stellen.) 

4. door den morelen toestand; (Dit punt is reeds 

door ons genoegzaam opgehelderd; alle waarnemin¬ 

gen komen hieromtrent overeen.) 

5. naar gelang de ziekte haar begin neemt. 

Begint zij met de onderste gedeelten van het darm¬ 

kanaal, zoo als meest het geval is, doet zij er zich door 
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eene Ügte diarrhea kennen , zoo heeft men den tijd , om 

fe handelen en krachtig op haar te werken, ja, de Cho¬ 

lera in haren voortgang te stuiten en te genezen. Op dit 

oogenblik wordt in Parijs eene ontzettende hoeveelheid 

van deze soort in haar begin genezen. Geneest men deze, 

dan bestempelt men haar meiden naani van Cholérine; 

een kleingeestig middel, om het publiek te troosten, en 

eene soort van ligt bedrog ! Men zegt tegen zulk een lij¬ 

der: gij hebt de Cholerine, om hem niet te zeggen: 

» gij hebt de Cholera /' » Gij hebt eene ligte soort van 

ndiarrhea” ; men is gelukkig genoeg, deze te doen 

ophouden, en de lijder blijft onbewust, dat hij de 

Cholera heeft gehad. Op deze wijze echter wordt de 

geest niet verontrust, en men doet wel, de lijders 

niet te laten blijken, dat sij slagtoffers zouden geworden 

zijn der Cholera, indien niet de noodige geneeskundige 

hulp bij hen was aangewend. 

Neemt de ziekte haar oorsprong in het middeldeel 

of in de dunne darmen, en duidt zij zich alleen aan 

door eene ligte spanning en rommeling in den buik, 

zoo is zij ook gemakkelijk te genezen, of haren loop te 

stuiten. 

Wanneer de symptoma’s in de bovendeelen der spijs- 

verteringsbuis te huis behooren, en de stoelgangen op¬ 

houden, zoo is in het algemeen de Cholera ook gemak¬ 

kelijk te genezen; dit durf ik te verzekeren! 

Wanneer in tegendeel de ziekte reeds langer duurt, 

en er reeds kramppijnen bestaan, die ons de zekerheid 

opleveren, dat de darmprikkeling reeds op het rugge- 

merg heeft terug gewerkt ; wanneer de zieke een ang¬ 

stig, rusteloos en drukkend gevoel in den onderbuik 

heeft, dan is de lijder in veel gevaarlijker toestand. 

Houden deze toevallen op, en blijft er niets dan de 

hraking en angst over, zoo is de hoop tot herstel op. 
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meer grond gebouwd. Alle symptoma’s hebben niet de¬ 

zelfde waarde; de congestiën naar de hersenen ziet men 

zelden in de’ hevigheid der ziekte plaats hebben; de 

lijders kunnen zich in neergedrukten toestand bevinden, 

zoodat men denken zoude, dat er eene congestio cere~ 

hralis, of opstijging naar de hersenen , bestond ; doch 

spreek hun aan, wek hen op, zoo zullen zij u zeer 

goed antwoorden, en hebt ge u eenige onvoorzigtige 

woorden laten ontvallen, denkende, dat zij buiten ken¬ 

nis waren, zoo wordt ge weldra overtuigd, dat de 

intellectuele verrigtingen in volle werking bleven. En 

in tegendeel wanneer de symptoma’s van invasio of 

die, waarmede de ziekte begon, hebben opgehouden, 

en gij op het oogenblik dacht, de lijders hersteld te 

zien, zoo kan er soms eene hevige opstijging naar de 

hersenen plaats hebben, die hoogst gevaarlijk is, wan¬ 

neer men niet dadelijk den voortgang weet meester te 

worden. 

Duurt de ziekte nog langer voort, en heeft men den 

lijder uit zijn’ staat van asphyxie [zie de Bijlage] kunnen 

terug brengen en de zwarte kleur zien verdwijnen, dan 

hebben de lijders de tong rood, de huid brandend heet, 

en al de kenteekenen van eene gastro-enteritis ; de 

ziekte is dus in eene maagdarmontsteking veranderd, 

zoo als er ons dagelijks in de praktijk voorkomen. 

Men moet steeds bij het aanwenden der geneeswijze 

letten op de bijzondere wijziging (modificatie) der ziekte. 

Is de Cholera-Wjder uit den staat van verdoving der zin¬ 

tuigen terug gehragt, en de cyanosis verdwenen, door 

de aanwending van sterk-prikkelende geneesmiddelen, zoo 

is in dit geval de overblijvende ontstekingstoestand der 

maag en darmen zéér gevaarlijk, en wordt al licht ty¬ 

phus. Zelfs zegt men thans reeds in Parijs, dat én de 

Ckvlera-morbus én de typhus [zie de Bijlage] gelijktijdig 

» 
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heerschen; men herhaalt dus dat, wat men hieromtrent ut 

1)uitschland gezegd heeft, als ook in Polen, Rusland en 

Turkije ; doch wilt gij met kennis yan zaken dezen zooge- 

naamden typhus onderzoeken ; deze opvolgende fehris ty- 

phoidea, of Cholera, waarvan men de ergste symptoma’s 

heeft weten te dwingen , zoo zult ge overtuigd zijn, dat de¬ 

ze soort van koorts moet behandeld worden als de gewone 

maagdarmontsteking, In onze Ziekenzalen bijv. kunt gij 

dien typhus niet vinden, alleen zult ge er ligte gastro- 

enterites aantrelfen , die in twee of drie dagen genezen 

worden , en de lijders vragen om niets dan eten. 

In die Hospitalen, waar men, in tegendeel, den Cho- 

lera-morbus stimulerend behandelt, door punsch of bran¬ 

dewijn en met alle soort van geestrijke middelen, ziet 

men er oneindig velen sterven, die naar eene andere 

zaal waren gebragt, omdat de der Cholera eigene ver¬ 

schijnselen hadden opgehouden ^ brengt men hen op de 

gezondheids-lijst. als van de Cholera hersteld, en in de 

andere zaal zijnde, en beschouwt men hen als door de 

fehris ty phoidea aangetast, zoo wordt er van hen geen 

werk meer gemaakt, raen houdt zich met de nieuw- 

aankomende Cho/era-lijders alleen bezig, en de oude 

zijn vergeten. 

Deze hij Cholera-lijders opvolgende gastro-enterilis is 

niet gevaarlijk, wanneer de oorspronkelijke ziekte goed 

behandeld wierd ; men is slechts gedwongen, alle voedsel 

te ontzeggen, wanneer de warmte of ontstekingachtige 

aandoening van het darmkanaal met eene terugwerken¬ 

de congestie naar het hoofd bedreigt. 

Ik ga over tot de behandeling der Cholera, liet slot 

mijner voorgenomene taak; ik zal mij haasten, om aan 

het ongeduld van hen te voldoen, die verlangen, naar 

hunne haardsteden terug te keeren. 
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BEHANDELING DER CHOLERA. 

Om zoo duidelijk mogelijk ïe zijn ; zal ik de volgen¬ 

de verdeeling maken : 

1. de oude geneeswijze, of die van den Sporadischen 

braakloop; 

2. de Browniaansche geneeswijze; 

3. de eclectische of gemengde geneeswijze, of die à 
has-culle-(er wordt met deze uitdrukking ge- 

lagchen) ; ik bedien mij bier van een w oord, dat 

het best mijn denkbeeld uitdrukt, zonder eenige 

toepassing te willen maken ; 

4. en eindelijk de physiologische geneeswijze, die , 

"welke wij op de Cholera toepassen. 

Beginnen wij met de oudste manier van behandeling: 

Men vindt in alle klassieke Geneeskundige werken de 

volgende voorschriften ter bestrijding van den Sporadi¬ 

schen braakloop. 

Men moet, zegt men, den lijder overvloediglijk een 

afkooksel toedienen, dat de braking bevordert, opdat 

de galstof uit het ligchaam ontlast worde , en wanneer 

al het darmkanaal of de maag ontruimd is van al het daar 

aanwezende, zoo wordt het van belang , zeggen deze , 

de opvolgende of bestaande krampen en prikkeling door 

narcotische of pijnstillende middelen te doen ophouden. 

Deze behandeling heeft eenige personen van de Cho¬ 

lera gered, echter waren in het algemeen de uitkom¬ 

sten niet voldoende genoeg, óm zich met deze wijze van 

behandeling tevreden te stellen. 

Daarenboven had de geneeskunde der middeleeuwen veel 

van haren roem en krediet verloren , en wierp zich 

in de armen der leerstelling van Brown , vooral in die 

landen, waarde Cholera heerschte, doordien de Engel- 

schen het stelsel van Brown derwaarts overbragten. 
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De JBrowniaanscke geneeswijze bestaat hoofdzakelijh 

în stimulerende, sterkopwekkende, prikkelende genees¬ 

middelen; hierover heb ik weinig meer te zeggen; im¬ 

mers te voren reeds sprak ik hierover; alleenlijk wil 

ik er bij voegen , dat er w7einig lijders door hersteld wor¬ 

den ; ik zal niet zeggen dat deze behandeling den dood 

aanbrengt, dewijl men weet, dat de Cholera-morhus > 

aan zich zeiven overgelaten , steeds doodelijk is en nie» 

mand spaart ; het gevolg dezer behandeling nogthans is > 

dat men eene groote hoeveelheid febris-tijphoidea, of 

gastro enteritis, maagdarm-ontstekjngen, te bestrijden 

heeft, die tot den graad van typhus opklimmen. Be¬ 

schuldiger wil ik niet wezen; ik wil alleen regvaardig 

zijn. 

Hoe deze gevolgen te behandelen, deed ik u ook reeds 

kennen. 

De gemengde of eclectische geneeswijze bestaat in de 

aanwending der volgende middelen. 

Men zoekt de voorafgaande diarrhea te beteugelen, 

door middel van rijstwater, met diascordium , opium enz. 

Soms wordt men de diarrhea meester, doch de Cholera- 

verschijnselen barsten hierom niet te min uit ; heeft de 

ziekte die hoogte bereikt, dat de periode van de blaau- 

we kleur of cyanosis en asphyxie plaats grijpt, zoo 

tracht men den lijder te verwarmen en op te wekken • 

men tast de ziekte in- en uitwendig aan ; uitwendig 

woorden warme baden, drooge aromatische inwrijvrn- 

gen , warme steenen, aanwending van flanel, gebezigd; 

men prikkelt zoo hevig men slechts kan de huid, in 

de hoop van den bloedsomloop in Werking terug te 

zullen brengen. 

Tot hetzelfde doel worden inwendig warme dranken 

toegediend; zelfs zijn er velen, die niet yreezen, het 

Brmvnmanschó leerstelsel te volgen , en deze war- 
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me dranken door punsch of brandewijn enïv. nog méér 

prikkelend te maken ; andere geneesheeren, vreesachtiger 

van aart, geven een warm aftreksel der horrago officina- 

lis, of vooral der camomillen , middelen, waarvan, in 

de jongste tijden vooral, een zeer groote ophef ge¬ 

maakt is. Verder dienen zij eenige versterkende mid¬ 

delen toe : de acetas-ammoniae, den ether, alcoholicus 

enzv. Is de zieke met oprispingen of misselijkheid ge¬ 

kweld, zoo voegt men er wel eens opium hij. Heeft 

men door deze wijze van geneeskundige behandeling 

eene reactie of terugwerking kunnen te weeg brengen , 

hetgeen niet altijd gebeurt, dan wordt de lijder eenige 

uren later wederom warm, welhaast wordt hij wederom 

koud , en men past op nieuw dezelfde behandeling toe. 

Doch sommige geneesheeren wisten bij de eerste ver¬ 

warming des lijders hem handig in eene andere zaal, of 

in den schoot zijner familie terug te voeren ; zoo als ik 

gezien heb in eene Kostschool, dat eenige aangetaste 

kweekelingen kort na de eerste verwarming oogschijn- 

lijk verbeterden van toestand ; spoedig werden zij naar 

hunne ouders gebragt, waar zij weldra instortten. Ech¬ 

ter gebeurt het wel eens, dat deze verwarming blijft 

voortduren, en heeft men eene aanhoudende reactie ver¬ 

kregen, zoo heeft men verder w;el eene vrij sterke ont¬ 

steking der darmbuis te bestrijden , doch minder hevig 

dan die, welke de Brownianen , met hunne overprikke¬ 

lende geneesmiddelen (Jnjper stimulantia) te weeg bragten. 

Andere geneesheeren meenen , de ontlasting der maag 

door het emeticmn te moeten begunstigen. Op het zien 

van die verbazende hoeveelheid vochten , die maag- en 

darmen vervulden, zeide zij: »de ontlasting hiervan is 

noodzakelijk”, zonder te bedenken, dat men hierdoor 

tot het hoogstmogelijk verlies van krachten komt, en 

tot eene verhooging der primitive irritatie. 
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Men Leeft Engelsche en Fonische geneesheeren over 

shands de calomel, om de ontlasting te bevorderen, en 

brandewijn, om te prikkelen of te versterken, zien toe* 

dienen. Eenige genezingen waren hiervan bet gevolg, 

doch hoe de verhouding der herstellingen dezer geneeswijze 

juist is, weet ik niet ; dit zoude jaren onderzoeks ver- 

eischen, en zal misschien eenmaal wel eens juist opge*» 

gegeven worden. Thans is mijne taak, u alleen de alge- 

meene daadzaken te doen kennen. 

Heeft men door deze middelen den zieke uit den staat 

van hersendofheid of stupor weten terug te brengen, en 

zien deze geneesheeren veel koorts, zoo doen zij aderla¬ 

tingen of zetten bloedzuigers op de maagstreek ; en is 

de zieke huns inziens te veel verzwakt, dan worden hem 

geestrijke middelen, ether bv. oï seltzer water toegediend , 

in een woord, zij weten voor elk symptoma der ziekte 

een geneesmiddel. 

He uitkomst dezer geneeswijze is gelukkiger dan die 

volgens de leerstelling van Brown ; ook wordt de be¬ 

schrevene geneeswijze vrij algemeen in Parijs aangewend 

en door haar ook hebben wij het voorregt, alles overi¬ 

gens gelijkstaande, minder dooden dan in andere lan¬ 

den, waar de Cholera uitbrak, te hebben. Thans zul. 

len we overgaan tot de physiologischegeneeswijze, die* 

welke wij aanwenden tegen den Cholera-morbus. Ik zal 

ze u beschrijven en haar regtvaardigen. 

In den beginne namen ook wij proeven met de warme 

dranken en met stimulerende geneesmiddelen , doch angst 

bekroop ons bij het zien , hoe lijders koud werden; deze 

geneesmiddelen gelukten ons niet; wij hielden dus op, ze 

b>e te dienen , en kwamen nimmer tot hun gebruik terug. 

Met aandacht ging ik mijne lijders na ; en diende 

bun geene infusio chamomillae toe, zoo verre zelfs durf¬ 

de ik niet gaan, maar een althéa- afkooksel of dergelijke; 
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«ie zieken zeiden: »Ik bidde u, laat mij kond drinken; 

Ik word met eene hevige branding in de keel gekweld , 

wanneer ik warm drink; ach, in Gods naam, matig dit 

hitte-gevoel op de eene of andere wijze.’’ 

Hun gelaat verlevendigde zich hij dit verzoek, doch 

zij vielen weldra in hunnen neêrslagtigen toestand terug. 

Het onderzoek der lijken , en de verklaringen der lij- 

ders-zelve, overtuigden mij , dat hevig prikkelende (sti¬ 

mulerende) middelen ongepast in de Cholera zijn; als 

toen werden door mij de koude dranken toegediend; zij 

dronken deze met graagte en in groote hoeveelheid; doch 

hoemeer zij dronken, hoe grooter ook de hoeveelheid der 

ontlastingen werd. Ik herinnerde mij, dat men in 

Duitschland met nut het ijs had toegediend ; doch de 

wijze, waarop deze toediening plaats had, was zeer on¬ 

volkomen bekend gemaakt, ik nam dus het besluit, de¬ 

ze toediening te beproeven, en de koude dranken na te 

laten. 

Wanneer de lijder veelvuldige ontlastingen zoo uit de 

maag als darmen had gehad, liet ik hem ijs eten , met 

voorschrift om het op eens in te zwelgen Zij deden dit 

met veel genoegen; hunne tong en het ligchaam zijn koud, 

de polsslag heeft opgehouden. Komt men tot die hoog¬ 

te, dat de tong rooder wordt, de huid meer haar na¬ 

tuurlijke kleur terug krijgt, en de cyanosis, of blaau- 

we kleur verdwijnt, dan kan men het ijs-gebruik schor¬ 

sen, en wederom koude dranken bezigen; doch terwijl 

men zich onledig houdt met den mond en het inwendige 

des ligchaatns te verkoelen, in dien tusschentijd, zegge 

*k, ontwikkelt zich de gastritis, de terugwerking heeft 

plaats, de ontstekingachtige toestand (phlegmasie) veran¬ 

dert zijne wijze van zijn, en bestaat in eene congestie 

naar het darmkanaal. De brakingen en stoelgangen 

houden bij dit tijdstip der behandeling op ; de langza* 
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me polsslag wordt sneller; in plaats van klein en hard, 

wordt hij zachter en voller; de bruinachtige kleur der 

huid verdwijnt ongemerkt, en men is ’s anderdaags 

ze'eY verwonderd , den Cholera-lijder, met al de begin¬ 

nende kenteekenen eener gastro-enteritis (maagdarm- 

ontsteking) te zien. Indien echter de dorst hem verslindt, 

zoo kunt ge eenigen drank toestaan; het gevaarlijke is 

alleen hierin gelegen, dat men dezen te veel toedient in 

dien oogenhlik. wanneer reeds het darmkanaal te zeer 

is opgevuld. 

Wanneer de asphyxie en de cyanosis verdwenen zijn, 

en de lijder zijne krachten terug krijgt, zoo behandele 

men hem verder zonder stimulantia ; weldra verkoelt 

de lijder een weinig; de rood gewrordene tong wordt 

bleeker; doch het is niet de haar eigene bleeke kleur, 

toen zij ijskoud was, maar wel herneemt zij hare na¬ 

tuurlijke kleur; en dit is dus het hoofdzakelijke der in¬ 

wendige behandeling 

Wat de uitwendige behandeling betreft, warmte kan 

gebezigd worden, en dan wendt men deze op de bee- 

nen aan, want de warmte stof op de borst-zelve op te 

hoopen, is zeer nadeelig ; de zieken trouwens kunnen 

dit ook niet verdragen, in tegendeel gevoelen zij lust, 

om zich te ontblooten en te verfrisschen; het schijnt, dat 

dit hunne ademhaling makkelijker doet zijn ; zij gevoe¬ 

len hierdoor eene merkelijke verbetering in hunnen 

toestand, en betuigen er hunne tevredenheid en dank 

over. Indien gij, integendeel, hen dwingt, om de borst 

bedekt en warm te houden, en hen onder eene deken 

of onder dons wilt houden liggen, dan lijden zij, en 

gevoelen zich ongelukkig, en bidden u, hunne horst toch 

een weinig te mogen ontblooten. 

Het publiek is, op dit punt ook nog de speelbal der 

uit Duitschland herkomstige dwalingen; vooral bedoel 
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ik hiermede de inwrijvingen. Zeker is het, dat er hier 

in Parijs inrigtingen bestaan, waar zich de zieken-op- 

passers dikwerf in het zweet wrijven, zonder hunne 

lijders in het zweet te kunnen krijgen ; integendeel 

■verergeren deze aanbrenging en verhooging van prikkel 

den angstvollen en benaauwden toestand der lijders ; 

men wordt dan gedwongen, den lijder te verkoelen, 

door hem te ontblooten. 

Inwendig-verkoelende middelen, en uitwendige ver¬ 

warming zijn het hoofdzakelijke der physiologische behan¬ 

deling niet. Neen, men moet vooral de primitive ont¬ 

steking zoeken meester te worden. Dit doel trachten 

wij te bereiken , door de aanwending der bloedzuigers. 

De latingen kan men evenwel zelden doen, doordien 

het bloed te. weinig vloeibaarheid bezit, zoo zelfs, dat 

het ’t uiterlijk aanzien heeft van kruis- of alebessenge- 

lei. Wel is waar, men kan deze vloeibaarheid voor een 

oogenblik aan bet bloed wedergeven, óf door den arm 

des lijders te wrijven, óf, zoo als sommige aanraden, 

door geeseling met brandnetels (doch dan moeten die er 

eerst zijn), óf door den arm in warm water te dompe¬ 

len; maar dit alles levert weinig belangrijke uitwerkse¬ 

len op. Wil eene lating werkelijk nuttig wezen, dan moet 

deze bij den eersten aanvang en verschijnselen van den 

Cholera-morhus aangewend worden. Derhalve wend ik 

bloedzuigers aan op de maagstreek en het midden van 

den buik; eerst leveren deze weinig bloed op, — doch, 

naarmate het ijsgebmik den omloop een weinig verle¬ 

vendigt, en, door de aanwending van warme verzachten¬ 

de pappen op den onderbuik opgewekt wordt, eindi¬ 

gen de bloedzuigers met eene bloedontlasting te ver¬ 

oorzaken , die de genezing van den lijder bevordert. 

Mij dunkt, ik hoor u vragen: »maar, wat moeten wij 

gebruiken in plaats yan ijs?” Niets werkelijk is er, mijns 
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inziens, dat zoo goed als ijs-zelf is; bij gebrek evenwel 

kannen kleine teugen koudwater toegediend worden. In 

de meeste plaatsen nogtbans zijn er Scheikundigen, en 

bekwame menschen, die door kunst gemaakt ijs zouden 

kunnen bezorgen , hetzij door het oxydum magnesium, 

of door het acidum sulphuricum, in e'en woord door al 

die middelen, welke scheikundigen ter hunner beschik¬ 

king hebben, om het water te verkoelen en te verdik¬ 

ken. Wanneer gij dus kunt, zoo gebruik ijs; zoo niet, dan 

kleine teugen koudwater, zoo als ik hierboven zeide. 

De spaansche vliegen en het mostaardzuurdeeg worden 

verder ter voorkoming van bloedophooping naar het 

hersengestel gebezigd. 

Met voordeel ook zal de aanlegging van bloedzuigers 

op de slapen des hoofds, en op de zijde der keel, den 

loop der venu jugularis volgende, plaats hebben; het 

gebruik van met mostaard bedeelde pappen cp de lede¬ 

maten , en de aanwending van warme dampbaden is aan¬ 

gewezen , terwijl men op het hoofd-zelf óf ijs, óf koud 

water bewerkstelligt. 

Maar , mij dunkt, ik hoor u zeggen : »gij sluit dus ove- 

rigens alles uit; zouden we niet een weinig ether, hofman , 

of seltzer-waler of dergelijken aan onze ziekten mogen 

toestaan, die ilaauw vallen in de aderlating” O ja , dit 

mag. Ik wil wel, dat de geneesheer, indien hij bemerkt, 

dat de polsslag van zijne lijders verzwakt, hen door 

cenig geestrijk vocht stimuleert 3 doch hebt uw ijs in 

gereedheid, om weer spoedig de prikkeling te matigen. 

Dit doe ik zelfs, hoezeer gij mij dit niet bij de zieken 

in dit Hospitaal heb zien aanwenden, omdat ik niet den 

ganschen dag en alle oogenblikken bij hen kan zijn, en 

het zelfs moeijelijk is, bij eiken lijder op den duur 

iemand te stellen. 

Met dit al, ben ik zeer gelukkig in de behandeling 
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mijner lijders, daar ik sedert eenigeu tijd slechts op de 

dertig of veertig lijders er één verlies, en ik er in den 

beginne, toen de Cholera eerst uitbrak, één op de zes 

verloor [Zie de Narede]. En thans vermeerdert de ver¬ 

houding der genezing nog meer, omdat men nu de lij¬ 

ders in het Hospitaal brengt, vóórdat zij den hoogste» 

trap der Cholera bereikt hebben. 

Gij hebt kunnen opmerken, dat ik derhalve geene soort 

van geneeswijze uitsluitend verwerp. 

Men heeft de toediening van pijnstillende lavemen¬ 

ten, met opium bedeeld, voorgeslagen. Ziehier, hoe ik 

erover denk. Wanneer gij, in den aanvang der ziekte» 

den huik onderzoekt, er op klopt en dit een doffen toon 

oplevert, zoo is het een bewijs, dat het geen lucht is, 

waarmede hij is opgevuld, ten minste dat deze de over¬ 

hand niet heeft, maar wel die soort van slijmstof, waar¬ 

van ik reeds sprak. Indien gij in deze omstandigheid 

lavementen met ratanhia, of andere zamentrekkende be- 

standdeelen , bedeeld, toedient, zoo brengt ge gewis prik¬ 

keling te weeg; de slijmstof komt niet los; zij zal hoo- 

ger in het darmkanaal opgaan, de hersenen zullen hier¬ 

door met congestie (ophooping) bedreigd worden; gij 

zoudt u blootstellen, de hevigste toevallen te zien plaats 

hebben. Wij moeten dus dit middel niet aanwenden, 

in deze gegevene omstandigheid. 

Maar indien de lijder aderlatingen gedaan werden , 

wanneer er overvloedige ontlastingen geweest zijn, en 

hij alsdan nog pijnlijk van onderbuik is, wanneer hij 

daarin een soort van onaangenaam gevoel heeft, tevens 

met eene soort van angst en rusteloosheid, dan is het 

oogenblik der narcotische lavementen daar, en gij zult 

gelukkig in uwe behandeling slagen; doch dient gij 

ze te vroeg toe, dan zal de uitkomst niet dezelfde zijn. 

Wat de hoeveelheid opium betreft, dit hangt vau de 
4 
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door de geneesheeren aangenomen grondstellingen af; 

sommigen verwerpen hem geheel, anderen weer dienen 

den opium met groote hoeveelheden toe ; even zoo is het 

met de stimuïantiia gelegen. 

Ik, voor mij , schrijf den opium voor van vijf tot tien 

droppelen; in sommige gevallen ; wanneer de lijder he¬ 

vig stuipachtig was , gaf ik hem wel eens tot veertig 

droppelen , doch hooger hragt ik het niet. 

Het hoofzakelijke mijner behandeling heb ik u bloot¬ 

gelegd; warme dranken bezig ik in het geheel niet; en ge* 

loof, dat deze alleen kunnen toegestaan worden, wanneer 

de lijder zooveel beter is, dat zijn eetlust terug komt ; 

dan stem ik toe, dat bij een kop bouillon gebruike, 

die hem gebeel opwekt; zoo zelfs, dat hij denkt, gene¬ 

zen te zijn. 

Wat den tijd of during der Cholera aangaat, wij heb¬ 

ben hier in dit Hospitaal lijders gehad, die vier of 

vijf dagen hehebt waren met cyanosis en asphyxie, zoo- 

dat men van het eene oogenblik tot het andere bunnen 

dood te gemoet zag, doch die uit dien toestand terug 

kwramen en herstelden, tot groote verwondering der aan¬ 

wezige personen. 

Wij hebben er zien herstellen, die zelfs zwart van 

kleur waren, en ik ben zeker, dat deze goede uitkomst 

te danken is aan bet gebruik van ijs en koude dran¬ 

ken. 

Wij zullen overgaan tot de behandeling van hen, die 

eenige voorbeschiktheid tot de Cholera bij zich dragen, 

en de middelen ter voorkoming u aanwijzen. 

Zoodra de Cholera-morhus in eene plaats uitgebroken 

is, moet ieder, die eene hebbelijke irritahiliteit (zieke- 

iijken prikkel) bij zich draagt [in Nederland doorgaands 

bestempeld met den naam van zwakke darmen of in¬ 

gewanden], beginnen met zijn gewonelijk gebruik van 
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spijs en drank op de heift te verminderen; dit is het 

beste behoedmiddel. 

Men moet weinig groenten gebruiken ; ik zeg niet, 

dat men deze zich geheel behoeft te ontzeggen, maar 

men moet er weing van eten. Men moet zich met wit¬ 

te vleesch soorten en eijeren voeden, tusschen de maal- 

tijden niet overvloedig drinken, en alleen dan, wanneer 

men dorst heeft, en weinig te gelijk; dit ik werkelijk 

van belang. 

Men moet alle sterke of buitengewone vermoeijems- 

sen mijden; de huwelijksvereeniging is, als de Cholera 

heerscht, vooral voor zwakke gestellen, nadeelig. 

Heeft men zich eenmaal gewend aan eene goede dieet, 

zoo mag men niet van dit besluit afgaan, en zich door 

geene gelegenheden of aanzoeken laten bewegen, om 

deze te veranderen; alzoo is de bijwoning van eet- of 

drinkpartijen hoogst nadeelig ; want ik ken verscheide¬ 

ne lieden, die zich tot nog toe van de Cholera hadden 

bevrijd gehouden, en die, ongelukkig genoeg, aan eene uit- 

noodiging voldeden, waarvan sommigen ’s anderen daags 

de gevolgen ontwaarden, door de ziekte werden aange¬ 

tast en spoedig stierven. 

Indien men beangst is voor de Cholera en niet veel 

moeds bezit, moet men het zien van Cholera-W^ers mij¬ 

den ; want men dient veel moed te hebben, om, zon¬ 

der nadeelige aandoening, het door stuipachtige bewe¬ 

ging zamengetrokken en ijsselijk gezigt dezer lijders te 

kunnen aanschouwen ; het gezigt dezer ongelukkige» 

heeft iets afgrijsselijks; men moet gewend zijn, zieken 

te zien, om koelbloedig dit tafereel te kunnen aan¬ 

schouwen. 

Fruit en melkachtige spijzen moeten , zoo veel mo- 

lijk, gemijd worden; doch deze voorschrijving behoeft 

niet bij uitsluiting plaats te hebben ; immers er zijn 
4* 

i 
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personen, die zeer goed melk kannen verteren ; dezen 

dan ook behoeven dat niet te mijden; anderen weêr be¬ 

lemmeren door het. gebruik hiervan hunne spijsverte¬ 

ring, en krijgen er diarrhea door; velen bevorderen 

door 's morgens koffij met melk te gebruiken hunnen 

stoelgang ; deze moeten, wanneer de Cholera heerscht, 

van dit gebruik afzien. Doch de liefhebbers er van 

zullen zeggen : » als ik geen koffij gebruik, krijg ik gee- 

ne ontlasting !” Welnu, antwoord ik, gebruik geen koffij, 

ai waart gij acht dagen zonder ontlasting/5 

Men moet zich niet driftig maken; dit is zeer nadee- 

lig voor deze ziekte; in de kalmte zijner gemoedsge¬ 

steldheid moet men een voorbehoedmiddel vinden tegen 

den angst; want al is de ziekte ijsselijk, en al heeft zij 

reeds vorderingen gemaakt, en zij wordt slechts kracht¬ 

vol en goed van den beginne af behandeld, dan kan 

men van den Cholera-morbus eene ziekte maken, die 

eene der minst-vernieiende kwalen van het menschelijk 

geslacht is. In e'e'n woord de Cholera-morbus is eene 

van die ziekten, die het best de nuttigheid en het ver¬ 

mogen der geneeskunde bewijzen; en als alle genees- 

heeren van Parijs eenstemmig op de belangrijkste pun¬ 

ten gedacht hadden, zoo zoudt ge wonderen hebben ge¬ 

zien; Frankrijk had roem boven alle andere Natiën 

behaald, en zoude als het ware de Cholera in haar 

Joop gestuit hebben! Doch dit is onmogelijk; een¬ 

stemmigheid van denken bij den mensch te hopen, is 

een droombeeld, waaraan men, redelijker wijze, geen 

hoop of geloof kan hechten. 

Wanneer de Cholera zich aanduidt door eenige voor- 

loopige kenteekenen, zoo is dit het oogenblik der over¬ 

winning voor den verstandigen geneesheer; wanneer de 

lijder eenige zachte , veelvuldige stoelgangen begint te 

krijgen; wanneer iemand, die slechts alle dag of alle 



twee dagen een’ stoelgang hebbende, nu, zonder ba¬ 

kende oorzaak, in bet midden van den nacht, zijn buik 

voelt ontspannen, en deze van de er in zijnde drekstof 

in eens ontlast wordt, en hij, na deze ontlasting, ontdekt, 

dat hij vervolgens eene meer dunne, witte, slijmach¬ 

tige stof kwijt geraakt, — geloof dan gerust, dat 

deze lijder door de Cholera in den eersten graad is 

aangetast; en in deze gegevene omstandigheid is het ge¬ 

makkelijk , hem te genezen ; — dit heb ik bij eigen 

ondervinding. 

Sommige geneesheer en houden zich tevreden met liet 

voorschrijven van brandewijn , of adstringentia, het di- 

ascordium, de simarouba, de rataniha, lavementen en 

andere dergelijke dingen meer ; ook raden zij eene min¬ 

dere voeding aan ; doch dit zijn slechts halve maatregelen. 

\olgt mijn raad, Mijne Heeren, tracht spoedig het 

doel bereiken; ontzeg alle voedsel, staat niets, van wel¬ 

ken aart hoegenaamd ook, toe; legt bloedzuigers aan 

den anus, indien de pijn in het onderste deel van den 

buik is, en op de &oï?e?i-buikstreek indien de pijn op de 

hoogte der maag plaats heeft; doet ruime en veelvuldi¬ 

ge aderlatingen, als dit de omstandigheid vordert [zoo als 

bij jonge volbloedige gestellen]; schrijft het gebruik van 

ijs voor, — en gij kunt zeker zijn van uwe lijders te 

zullen genezen, tenzij gij te doen hebt met personen, 

wier ingewanden reeds ziek en ongesteld waren , alvorens 

zij door de Cholera aangetast werden ; dezen maken 

eene uitzondering. Ik heb het u reeds gezegd, en ik 

herhaal het als eene eeuwige waarheid : personen , die 

verouderde organische ontsteltenissen hebben, en dan 

vooral, wanneer zij van hooge jaren zijn , moogt gij u niet 

vleijen, van den Cholera-morbus te zullen kunnen gene¬ 

zen met die gemakkelijkheid , als anders het geval is ; 

doch is de genezing mogelijk, dan zult gij ze stellig zeker 
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erlangen met de leerstellingen getrouw op te volgen ,* 

welke ik u omtrent deze ziekte gaf. 

Yoorzigtiger is liet, hen liever twee of drie dagen het 

opgegeven scherp dieet in acht te doen nemen, dan 

spoedig soep of vleesch toe te staan, 

Weest streng en geeft niets op uwe voorschriften toe; 

want vergunt gij den patient drie mondvollen te gebrui¬ 

ken, hij neemt er sfl zeer spoedig vijf of zes, en al de 

vrucht, moeite en inspanning uwer kunst is verloren. 

Zietdaar, mijne Heeren, Ulieden dat voorgedragen, 

wat mijne tot dusverre verkregen kennis en denkbeel¬ 

den over de Cholera, mij toelaten, u mede te deelen ; 

ik zal mij hoogst gelukkig rekenen, indien het gezegde 

u voordeelig moge zijn in de behandeling uwer lijders. 

(Deze improvisatie werd met de levendigste toejui¬ 

ching beantwoord.) 

« 



BIJLAGEN EN NAREDE. 

0[ yphus *) van het Grieksehe woord répos (Tufos). 

Eeze benaming, die met stupiditas (hersendofheid) ge¬ 

lijk staat, is door Hippocrates gegeven, die haar op 

vjf zeer verschillende ziekten toepaste, als die naar zijn 

inden wel eenige overeenkomst hadden, verdoving na¬ 

melijk ; bijv.: de febris typhoidea kan niet anders zijn 

dan eene koorts met verdoving gepaard. Galenus schijnt 

van de ware beteekenis des woords afgeweken te zijn, 

wanneer hij de koorts als eene aanhoudende en bran¬ 

dende, doch symptomatisch, door eene roosachtige 

ontsteking van den lever voortgebragt, doet kennen. 

Ectner blijft hij het grondwoord vasthouden , door aan 

de verdovings-kenteekenen, stupor, het karakteristike 

der ziekte toe te wiizen, en hij noemt deze koorts hier¬ 

om lyphomania. De stupor blijft dos ook het heer- 

schend syrnp torna der typ ho mania. 

Galenus geeft er de volgende definitie van : 

Affectif ex phrenitide et lethargo mixtus, in qiio dé¬ 

lirant œgri et somnicuîoso torguentur comate, ex 

bilis et pi tuitœ permixtione. 

(Eene aandoening, uit hersenontsteking, en domme¬ 

ligheid zamengesteld , waarbij de lijders ijlhoofdig 

zijn , en gekweld worden door slaapdof heid, wegens 

vermenging van gal cn slijm. 

*) Zie blz. 3g V. o 
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Db Arahiërs en Geneeskundigen der 16. eeuw gaveis 

aan dit woord dezelfde beteekenis, ais Galenus. — Fores» 

tus levert onder den naam van typhus de beschrijving 

eener leverontsteking, die door verettering eindigde, en 

beschouwt alle febris-erysipelatosa als zoo vele soorten 

van typhus, hoezeer Galenus dezen naam alleen had 

toegekend aan die koorts, die van roosachtige ontste¬ 

king vergezeld ging. 

De hedendaagsche geneeskundigen hebben aan hef 

woord typhus zijne wezenlijke beteekenis gegeven, door 

het alleen toe te passen op die soort van aanhoudende he¬ 

vige koortsen, die van typhomania vergezeld gaan , ei 

wier tijdverloop twee- of driemaal zeven dagen is. 

Hildenbrand verdeelt den typhus in gewonen en kv7aad- 

aartigen; den typhus pestilentialis of Oostersche (de pest) ; 

en de typhus occidentales of geele-koorts rangschikt hij 

onder den kwaadaardigen typhus. De gew7one typhus, wei¬ 

ken hij contagieusen typhus noemt, is die koorts, welke 

men doorgaans in Hospitalen en Gevangenissen am- 

treft; eene soort, die meestal zich in den beginne met 

ontstekings-verschijnselen opdoet, en v7ier karakter door 

de boven aangehaalde ataxie gekenmerkt wordt-; reelal 

levert zij in den beginne ook katarrhale verschijnselen op>, 

en van den vierden dag^af is zij vergezeld door eene 

soort van huiduitslag, met eenen doffen toestand en ver¬ 

lies van verstandelijke vermogens des lijders, of typho- 

mania, en sterken achteruitgang der krachten of ver¬ 

schijnselen, aan de zoogenaamde rotkoorts eigen; deze 

verschijnselen hebben doorgaands plaats, wanneer de 

typhus zich niet met het tw7eede zevental dagen ten goe¬ 

de keert. 

Reeds een aantal jaren heeft men getwist, of de ty~ 

phus al dan niet besmettelijk zij, en nog is dit vraag¬ 

punt onbeslist gebleven. De typhus wordt meercndeels 



57 

voortgebragt door de rampen, welke de oorlog na 

zich sleept, door de alsdan slecht gebruikt wordende 

voedsels, overdreven vermoeijenissen, moedeloosheid, 

groote vereeniging van menschen in die plaatsen, waar 

de lucht niet genoegzaam vernieuw wordt, zoodat liet 

gas-oxygenium der lucht vermindert, en liet gas-carko- 

nicmn al meer en meer toeneemt. 

De prognostica van den typhus is dan ook het ongun¬ 

stigst, wanneer de lijders te veel opgehoopt zijn , en niet 

behoorlijk zuivering van lucht, linnen, enzv. genieten 

kunnen. 

De pharmaceutische toediening van middelen is nog 

even zoo onbepaald, als het wezenlijk karakter der ziek- 

te-zelve. Eenige geneeskundige prijzen de tonica, de 

stimulantia, de revulserende middelen, anderen wederom 

de antiphlogistica aan. Pinel beschouwt den typhus als 

een febris-adynamica. Broussais, in tegenoverstelling, 

beschouwt ze als eene gastro-cephalitis. 

De vertaler heeft zich veroorloofd deze opheldering 

over liet woord typhus en het woord frebris typhoidea 

er hij te voegen, doordien waarschijnlijk ook in ons 

Vaderland vele vrienden der prikkelende, of der eclecti• 

sche geneeskunde gevonden worden, en hierdoor nood¬ 

wendig hetzelfde misverstand over de opvolgende ver¬ 

schijnselen der Cholera zoude ontstaan; immers e'n in 

Parijs, en de geheele wereld door, kost het den menscli 

moeite, om van zijne eenmaal aangenomen leerstellingen 

terug te komen En daar het allezins waarschijnlijk is, 

dat ook ons Vaderland geheel door dezen thans Europi- 

sehen geesel staat getroffen te worden, zoo is het voorko¬ 

men van elk verkeerd denkbeeld allezins nuttig. Hoezeer 

de vertaler somwijlen wel eens met de grootste verachting 

over het systcma van Broussais door geneeskundigen 

heeft hooren spreken, en desaangaande met zijn collega’s 
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vooroordeel ontstond ; zoo hoopt hij toch, dat men deze 

s Mans uitgesproken lessen wel en goed zal nalezen, en 

het dan te minste met den vertaler hieromtrent eens 

zijn, namelijk : dat Broussais de tot nog toe volledigste 

en oorspronkelijkste verhandeling over de Cholera heeft 

geleverd ; immers al zijn denkbeelden ontleent hij mee- 

rendeels van zich-zelven ; hij voornamelijk brengt de symp- 

toma's der Cholera met de sporen, welke zij op de lij¬ 

ken achter laat, in verhand; eene der geschiktste wijze, 

om eene op Natuurkunde gegronde ziektekennis en be¬ 

handeling te doen ontstaan. Hoe men ook deze aanmer¬ 

king moge opnemen, alleen de zucht, om, zooveel in 

hem is, nuttig te kunnen zijn en schadelijke vooroor- 

deelen te bestrijden , daar, waar het leven zijner me¬ 

deburgers er misschien welhaast mede gemoeid zal zijn, 

heeft vertaler doen besluiten, e'n om het werkje van 

Broussais in de Nederduitsche taal over te brengen, en 

om deze aanmerking te durven maken. 

--r- t'* 

Daar het woord Asphyxie *) zoo hier, als elders, 

meermalen voorkomt, zal een nadere opheldering er 

van niet ondienstig zijnr om te kunnen nagaan, in wel¬ 

ken zin Broussais het bezigt, hij de beschrijving van den 

Cholera-morbus. 

Asphyxia (asphyxia) uit de ontkennende letter 

a 3 en sphyxis (polsslag) ; zoodat dit alleen' aanduidt 

ophouding van den polsslag; en werkelijk stond dit 

woord vroeger gelijk met auvxovrq (synkopè) stilstand van 

het bloed, bezwijming; doch heden bezigt men het 

woord asphyxia, om de opschorsiiig der ademhaling, 

*) Zie bladz. 3g. 
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en hierdoor die der herscnverrigtingen en van den bloeds¬ 

omloop eu alle andere levensverrigtingen aan te duiden. 

Men heeft onderscheiden soorten hiervan aangewezen : 

1. Asphyxia der drenkelingen, die alleen hierom ster¬ 

ven, dewijl het vocht, waarin zij bedolven zijn, 

hun het ademhalen belet. 

2. Asphyxia door toeknelling of verstikking ; zij heeft 

dan plaats, wanneer eene in- of uitwendige oor¬ 

zaak den vrijen toegang der lucht belemmert, het 

zij een valsch vlies, zoo als in de croup, hetzij 

een gezwel, hetzij de toeknelling door een koord 

oorzaak is, dat de luchtwegen gesloten worden. 

3. Asphyxia door inademing van die gaz-soorten, die 

ongeschikt zijn ter ademhaling, zoo als het gaz-azo- 

ticum , hydrogenium, het gaz - oxydum- carhonicum 

enzv. ; deze hebben alleen hierom den dood ten 

gevolge, wegens hunne ongeschiktheid voor onze 

ademhaling. 

4. Asphyxiaà oor inademing van doodende of vergifti¬ 

gende gaz-soorten, zoo als bij de ruiming van lang 

toegehleven riolen plaats heeft, en welker lucht 

bestaat uit eene vermenging van dampkringslucht 

met eene meerdere of mindere hoeveelheid hydro- 

sulphuris ammoniaci ; in deze soort van asphyxiën, 

die wezenlijk vergiftigingen zijn, hebben er ver¬ 

schillende verschijnselen plaats, naar gelang van de 

gaz-soort, en hebben deze dus eene meerder of 

minder nadeelige uitwerking op onze organen. 

5. Asphyxia der jonggeborenen, die zich in een’ schijn- 

dooden toestand bevinden, hetgeen meerendeels toe 

te schrijven is aan hunne zwakheid, waardoor de 

ademhaling, voor hunne nieuwe wijze van levens¬ 

toestand noodig, niet kan bewerkstelligd worden. 

in alle andere soorten van aspyhxiën, is de dood 
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hieraan toe te schrijven, dat het aderlijke bloed niet irr 

slagaderlijk veranderd wordt; hetzij het aderlijke bloed 

eene verdovende uitwerking op onze organen uitoefent, 

zoo als Bichat geloofde, dan of het niet die verleven¬ 

digende kracht bezit, die aan het slagaderlijke eigen is. 

Is nu die asphyxia, die hij Cholera'lijders plaats heeft, 

en waardoor him polsslag vermindert en eindelijk ge¬ 

heel ophoudt, toe te schrijven aan bijzondere schade¬ 

lijke bestanddeelen der lucht, welke wij inademen, en 

deze alzoo de onbekende oorzaak der Cholera, of is 

deze asphyxie meest het gevolg eener verkeerde be¬ 

handeling, met inwendige stimulantia, gelijk Broussais 

meent, dat veelal plaats heeft, zelfs zóó dat hij wil, dat 

men den Cholera-morbus meerendeels in zijn begin kan 

tegen werken, zoodat deze asphyxie zich niet opdoet, 

evenmin als de cyanosis of blaauwe kleur, een gevolg 

der asphyxie, en dus de twee meest kenschetsende ver- 
\ 

schijnselen der Cholera zich niet vertoonen, en men de¬ 

ze verschrikkelijke ziekte eene meer gunstige wending 

kan geven. Dit door voldoende bewijzen op te lossen ? 

zoude van het hoogste belang zijn; doch daar de Cho¬ 

lera, aan de natuur overgelaten, steeds doodelijk is, 

en Broussais, daar en tegen, gelijk hij openlijk getuigt, 

door zijne behandeling er zoo velen redt, meer dan el¬ 

ke andere geneeswijze, — zoo is zijn denkbeeld om¬ 

trent deze ziekte weï zeer aannemelijk. 

»Daar ik *) sedert eenigen tijd slechts op de dertig 

of veertig lijders er één verlies, terwijl ik in den begin¬ 

ne er van de vijf of zes één verloor,” zegt Broussais, 

en deze woorden verdienen opmerking; want is dit 

°) Zie blz. 4n* 
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waarheid, dan zeker was niemand in zijne behandeling 

der (7/io/era-lijders zóó gelukkig , als hij ; en w ie zoude 

met eenigen overtuigenden grond aan de waarheid zijn’s 

gezegden durven twijfelen, daar hij zoo opregt be¬ 

kent, in den beginne van de vijf één, en thans van 

de veertig ook slechts één Cholera-X\\à.ev te verliezen ? 

Ten andere hoe zoude een man, wiens roem zoo te 

regt, en alleen door kunde, verkregen is, deze door 

dusdanige grove snorkerij willen verliezen ? Ook zoude 

hem dit onmogelijk kunnen gelukken ; immers bij elke 

les, welke hij gaf, waren zeker drie duizend studen¬ 

ten, waarvan velen in het Hospitaal Val-de-g race en die 

zijne practijk volgen, en waarschijnlijk ook is er een 

groot aantal reeds practiserende geneesheeren te Parijs 

bij zijne lessen over den Cholera-morbus tegenwoordig 

geweest ; en kan het dan ook alzoo wel niet anders, 

of een man als Broussais , die niet alleen in Frankrijk 

zich eervol bekend heeft gemaakt, maar wiens naam, 

in den beschaafden stand, geheel Europa door bekend 

is, moet onder zijne aanhoorderen ook een aantal te¬ 

genstanders gehad hebben, zoo, die het niet met zijne 

leerstellingen eens, als die hem uit een onedelmoediger be¬ 

ginsel vijandig zijn. 

Waren deze gezegden, die heel ligt kunnen nagegaan 

en onderzocht worden, valsch, dan had Broussais, in 

plaats van op het einde zijner lessen toegejuicht te 

worden, wel iets anders kunnen ondergaan hebben; zelfs 

zoude men niet tot het einde hebben gewacht; die Pa¬ 

rijs, de gewoonten enzv. der daar studerende jeugd 

kent, zal dit ligt bevroeden. 

Is het waar, wrat Broussais zegt, dan, ja, is het voor 

eiken geneeskundige van belang, zijne stellingen en voor¬ 

schriften, zijne beschrijving der ziekte zelve enzv. gron¬ 

dig na te gaan, alvorens ze te verwerpen ; zelfs kom 



het mij voor, dat het niet alieen van belang , maar piigt 

is; want de tijd van redding der lijders is kort en men 

heeft, is de ziekte eenmaal uitgebarsten, niet veel tij cis, 

om van dwalingen terug te komen, of die te herstel¬ 

len ; hierom heb ik mij, na de ontvangst van het Eran- 

sche werkje, en na het gelezen en vergeleken te heb¬ 

ben met andere hierover geschreven stukken , gehaast 

met het in het Nederduitsch over te brengen. Ik weet 

zepr goed, dat de meeste Geneeskundigen, zelfs de 

meeste beschaafde lieden in ons Vaderland, de Eran- 

sche taal magtig zijn, doch ik weet ook, hoe moeijelijk 

het is, iets over de Geneeskunde, in deze taal geschre¬ 

ven, grondig en duidelijk te begrijpen; dit heb ikzelf 

ondervonden, toen ik begon in deze taal geneeskundige 

werken te lezen, en de lessen in die taal bij te wonen; 

en voor hen, die alleen onze Moedertaal verstaan, zoo 

als er ten platte land wel gevonden worden, kan deze 

vertaling zeer belangrijk zijn , daar de opgegevene be¬ 

handeling der Cholera zeer eenvoudig is ; het komt meest 

hierop aan, om de zitplaats, en de verschijnselen dui¬ 

delijk te onderscheiden, benevens het juiste tijdstip der 

aanwending van de opgegevene geneesmiddelen goed te 

kennen; en wie gaf eene betere wijze op, om tot dit 

doel te geraken, dan Broussais? zoo verre ik weet, —-nie¬ 

mand ! 

Zoo kwam het mij na de lezing van het oorspronke¬ 

lijke voor ; mogten mijne kunstbroeders na het lezen 

der vertaling er ook zoo over denken, dan zal mijne 

genomene moeite duizendmaal beloond zijn ; want zeker 

dan heb ik gelukkig genoeg kunnen zijn, om het mijne 

bij te dragen, ten minste onmiddellijk , tot redding van 

Burgers mijns Vaderlands , en misschien mijner Stadge- 

nooten, in die vooronderstelling, dat eenmaal deze gee- 

sel ook ons treffen zal; en al de voorzorgen, al de 
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maatregelen, er tegen in ’twerk gesteld, duiden genoeg 

aan, dat ik niet de ée'nige ben , die voor liet bezoek 

van dezen vijand des menschdoms vreest. Zij, die mij¬ 

ne vertaling lezen, mogen de groote Narede bij een 

klein werk vergeven ; doch is de vertaling goed, en be¬ 

helst zij waarheid, dan zeker was nimmer eene vertaling 

nuttiger; dit zal de tijd leeren en strekke tot mijne 

verschooning. 

Breda, 

(ten 15, Juliji 1832. 
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OYEK DEN 
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bij eenen persoon, die zich in den hoogsten 

graad van clairvoyance van bet mag¬ 

netisch somnambulismus bevond. 
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